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على الرغم من تعهد المسؤولين اإليرانيين بالثأر لعملية اغتيال العالم النووي محسن
فخري زادة ،وتوجيه أصابع االتهام باتجاه إسرائيل ،إال أن طهران «تتريث» في الرد
بانتظار تسلم الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن السلطة ،بهدف عدم «خلق وضع
غير مستقر في المنطقة»

إيرانيون يتظاهرون أمام
وزارة الخارجية أمس
احتجاجًا على االغتيال
(فاطمة بهرامي/األناضول)

اغتيال فخري زادة
للحديث تتمة...

الدستورية
السورية :هل من
جديد؟
عبسي سميسم

تنطلق يوم غد اإلثنني أعمال الجولة
الرابعة من مفاوضات اللجنة
الدستورية الخاصة بوضع دستور
جديد لسورية ،والذي يشكل واحدًا
من السالل األربع التي حددها املبعوث
األممي السابق لسورية ستيفان دي
مستورا من أجل الوصول إلى حل
سياسي كامل للقضية.
وقد سبق انطالق أعمال هذه الجولة
تحضيرات مكثفة وجيدة للمفاوضات
من قبل املبعوث األممي الراعي
ألعمال هذه الجولة غير بيدرسن ،إذ
زار كال من روسيا وإيران ومصر
والسعودية وتركيا ودمشق وبحث
مع املسؤولني فيها سبل إنجاح هذه
الجولة من املفاوضات ،إال أنه لم ترشح
أية معلومات تؤكد حصول بيدرسن
على ضمانات بتحقيق تقدم في هذه
الجولة ،التي تأتي قبل سبعة شهور
من استحقاق االنتخابات الرئاسية
في سورية .ويعمل النظام وحلفاؤه
على تعطيل أعمال هذه اللجنة من
أجل تمرير انتخاب بشار األسد
لفترة رئاسية جديدة بعيدًا عن املسار
األممي .فروسيا التي أجرت خالل
الشهور القليلة املاضية مشاورات
مع عدد من الشخصيات والتجمعات
الفاعلة في سورية ،منها من املعارضة
ومنها من حواضن النظام ،يبدو
أنها لم تصل مع تلك الشخصيات
إلى رؤية حول حل سياسي يضمن
مصالحها أفضل من الحفاظ على
بشار األسد في السلطة ،كونها
ّ
تمتلك أدوات تحكم أكثر بنظامه وبكل
قراراته .ومن املنطقي أن تسعى إلى
دفع النظام إلغراق أعمال اللجنة بمزيد
من التفاصيل التي تضمن تعطيلها
إلى حني تمرير تمرير انتخاب بشار
األسد منتصف العام املقبل.
وبالرغم من كل الجهود التي بذلها
بيدرسن واملعارضة لتحقيق تقدم
في أعمال هذه اللجنة ،إال أن االختراق
الوحيد الذي تم تحقيقه هو تحديد
موعد للجولة الخامسة في بداية العام
املقبل ،وتحديد جدول أعمال لها
يتضمن املواضيع واملضامني التي
كانت تطالب بنقاشها املعارضة في
الجوالت املاضية .وستناقش الهيئة
املصغرة للجنة املبادئ الدستورية
(املبادئ األساسية في الدستور) ،فيما
ستستكمل الجولة الرابعة مناقشة
ّ
األسس واملبادئ الوطنية .يمكن هذا
األمر النظام وحلفاءه من تخصيص
جوالت إضافية من أجل تعريف
ّ
املعرف ،وتضييع مزيد من الوقت في
نقاش القضايا التي يتفق عليها كل
السوريني ،فهل سيواصل النظام
استراتيجية التعطيل ،وينجح بتمرير
انتخابات العام املقبل أم يحدث اختراق
في املفاوضات؟ إن هذا األمر مرتبط
بمدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه
الواليات املتحدة وحلفاء املعارضة،
ومدى رغبة املجتمع الدولي بالوصول
لحل سياسي في سورية.

طهران ـ العربي الجديد

حضر الوعيد بالثأر «في التوقيت
امل ـن ــاس ــب» ف ــي ت ـصــري ـحــات جميع
قادة إيران من املستويني السياسي
والعسكري الــذيــن تحدثوا أمــس السبت عن
اغـتـيــال الـعــالــم ال ـنــووي محسن فـخــري زادة
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة ،محملني مسؤولية
عملية االغتيال إلى إسرائيل ،التي سارعت
بـحـســب ق ـنــاة «إن  »12اإلخ ـب ــاري ــة ،إل ــى رفــع
حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ب ـعــد ال ـت ـه ــدي ــدات اإلي ــران ـي ــة،
وس ــط ت ـق ــدي ــرات مـحـلـلــن إســرائ ـي ـل ـيــن بــأن
عملية االغتيال لن تؤدي إلى ّ
املس باملشروع
النووي لطهران.
وعلى الرغم من عدم خروج أي تصريح رسمي
ّ
إسرائيلي يعلق على العملية ،كانت صحيفة
«ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» ت ـن ـق ــل عـ ــن م ـس ــؤول ــن
أمـيــركـيــن ،بينهم اث ـنــان فــي االسـتـخـبــارات،
قولهم إن إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم
اإليـ ــرانـ ــي ،ف ــي وقـ ــت كـ ــان م ــن غ ـيــر ال ــواض ــح
مــدى اطــاع الــواليــات املتحدة على العملية
مسبقًا .في موازاة ذلك ،امتنع البيت األبيض
ووزارتـ ـ ـ ــا ال ــدف ــاع وال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـخ ــاب ــرات
املركزية األميركية وفريق الرئيس األميركي
املنتخب جــو بــايــدن االنـتـقــالــي عــن التعليق
ع ـلــى عـمـلـيــة االغـ ـتـ ـي ــال .وب ـع ــد س ــاع ــات مــن
ال ـه ـجــوم ،أعـلــن الـبـنـتــاغــون أن ــه أع ــاد حاملة
ال ـط ــائ ــرات «نـيـمـيـتــز» إل ــى ال ـش ــرق األوسـ ــط،
وهي خطوة غير عادية حيث أمضت بالفعل
ش ـه ــورًا ف ــي امل ـن ـط ـقــة .واس ـت ـش ـهــدت ال ـ ــوزارة
بـسـحــب ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة م ــن أفـغــانـسـتــان
والعراق كسبب للقرار .وقالت املتحدثة باسم
األسطول الخامس ،ومقره البحرين ،ريبيكا
ري ـبــاري ـتــش ،فــي ب ـيــان« ،ال تــوجــد تـهــديــدات
مـعـيـنــة دف ـع ــت لـ ـع ــودة امل ـج ـمــوعــة الـقـتــالـيــة
للحاملة نيميتز» .وأضافت أن إعــادة النشر
متصلة بخفض عــدد الـقــوات األميركية في
ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان .وتــابـعــت «ه ــذا الفعل
يضمن أن لــديـنــا ق ــدرة كــافـيــة لـلــرد عـلــى أي
ت ـهــديــد وردع أي خ ـصــم ع ــن ال ـت ـح ــرك ضــد
قواتنا خالل خفض القوات».
وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،م ـســاء
أمــس األول ،اغتيال رئيس منظمة األبحاث
واإلبــداع في الــوزارة ،العالم النووي محسن
فـخــري زادة ،فــي منطقة أبـســرد الــواقـعــة في
مدينة دمــاونــد فــي محافظة طـهــران .وكانت
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة أدرجـ ــت اسـمــه
ع ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـع ــام  2008عـلــى

استنفار
إسرائيلي
وتوعد
إيراني
إدانات
أعرب نائب رئيس الوزراء
القطري ،وزير الخارجية
الشيخ محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني ،في اتصال
مع وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف،
أمس السبت ،عن إدانة
الدوحة الغتيال محسن
فخري زادة .وأكد أن «مثل
هذه الخطوات لن تسهم
إال في سكب المزيد من
الوقود على النار ،في
الوقت الذي تبحث فيه
المنطقة والمجتمع
الدولي عن وسائل
لتخفيف التوتر والعودة
إلى طاولة الحوار» .كما
دان «حزب اهلل» اللبناني
و«حماس» عملية االغتيال.

خـلـفـيــة «ن ـش ــاط ــات وع ـم ـل ـيــات ســاه ـمــت في
تـطــويــر بــرنــامــج إيـ ــران الـ ـن ــووي» ،واتـهـمـتــه
إسرائيل سابقًا ،عبر رئيس وزرائها بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،بــال ــوق ــوف خ ـلــف بــرنــامــج ن ــووي
«عسكري» تنفي طهران وجوده.
وتـهــدد عملية اغـتـيــال فـخــري زادة بتجديد
الـتــوتــرات بــن الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران في
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن واليـ ــة الــرئ ـيــس دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب .وق ـ ـ ــال روب ـ ـ ـ ــرت مـ ــالـ ــي ،ال ـ ـ ــذي عـمــل
مستشارًا للرئيس السابق بــاراك أوباما في
امل ـلــف اإلي ــران ــي وي ـقــدم امل ـش ــورة بـشـكــل غير
رسمي لفريق بايدن ،إن قتل فخري زادة يأتي
فــي إط ــار سلسلة مــن الـتـحــركــات الـتــي تمت
خــال األســابـيــع النهائية فــي والي ــة تــرامــب،
وت ـه ــدف إل ــى زي ـ ــادة ص ـعــوبــة مـهـمــة بــايــدن
املتعلقة بإعادة التواصل مع إيران .وأضاف،
لوكالة «رويترز»« ،أحد األهداف هو ببساطة
إل ـحــاق أكـبــر ض ــرر ممكن بــإيــران اقتصاديًا
وبـبــرنــامـجـهــا ال ـنــووي بينما يمكنهم ذلــك،
وال ـ ـهـ ــدف اآلخ ـ ــر هـ ــو ت ـع ـق ـيــد م ـه ـمــة ب ــاي ــدن
املتعلقة باستئناف املساعي الدبلوماسية
وال ـعــودة لــاتـفــاق ال ـن ــووي» ،مشيرًا إلــى أنه
ال يقصد بذلك إطــاق تكهنات بشأن الجهة
املسؤولة عن عملية االغتيال.
وأملــح الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي ،في
كلمته خالل اجتماع للهيئة الوطنية ملكافحة
فيروس كورونا ،إلى وجود رابط بني توقيت
االغتيال وقرب تسلم بايدن مهامه .وقال «هذا
االغتيال الهمجي يظهر أن أعــداء نــا يمرون
بأسابيع عصيبة ،يشعرون خاللها بأن فترة
ضغطهم تتراجع ،والوضع الدولي يتبدل».
ورأى أن أعداء إيران «يريدون االستفادة إلى
أق ـصــى ح ــد م ــن األســاب ـيــع املـتـبـقـيــة» بـهــدف
«خـ ـل ــق وض ـ ــع غ ـي ــر م ـس ـت ـقــر فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة».

دهقان :عملية االغتيال
نفذتها إسرائيل للدفع
نحو حرب شاملة
ألمانيا :من الضروري
الحفاظ على مساحة
للحديث مع إيران

وات ـه ــم روح ــان ــي إســرائ ـيــل بــاغـتـيــال فـخــري
زادة ،متوعدًا بالثأر فــي «الــوقــت املناسب».
ّ
ومل ـ ــح إلـ ــى أن الـ ـ ـ ّ
ـرد ل ــن ي ـك ــون خـ ــال ال ـف ـتــرة
الـبــاقـيــة مــن والي ــة ت ــرام ــب ،إذ ق ــال إن بــاده
«أذك ــى مــن أن تـقــع فــي فــخ م ــؤام ــرات الكيان
الصهيوني» ،مضيفًا أن «األع ــداء يحاولون
اسـتـغــال ه ــذه األســاب ـيــع أش ـ ّـد االس ـت ـغــال».
ودعــا إلــى «إل ــزام أجهزة استخبارات الدولة
بالتعرف على املصادر الرئيسة واملخترقني
ألج ـهــزة الـتـجـســس وال ــوص ــول إل ــى أساليب
تشكيل مجموعات االغتيال وخيوط التعاون
بـيـنـهــا» ،مــؤك ـدًا أن «اس ـت ـمــرار ه ــذه األع ـمــال
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة سـ ـيـ ـك ــون مـ ــؤش ـ ـرًا عـ ـل ــى ضـعــف

رصد

أسباب تراجع بن سلمان عن التطبيع

رام اهلل ،واشنطن
العربي الجديد ،صالح النعامي

فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــواصـ ـ ــل ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـح ــرك ــات ـه ــا وال س ـي ـم ــا عـلــى
ّ
امل ـس ـتــوى ال ـع ــرب ــي ،ف ــي ظ ــل ال ــوض ــع الـجــديــد
الــذي خلقته اتفاقات التطبيع والتحالف مع
إسرائيل ،التي افتتحتها االمارات ،فإن الضوء
ال يــزال مسلطًا على اللقاء الــذي جمع رئيس
وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو وولي العهد
السعودي محمد بن سلمان األحد املاضي ،في
ينف حصوله إال
مدينة نيوم السعودية ،ولم ِ
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،
وسط حديث عن تراجع بن سلمان عن اتفاق
لتطبيع العالقات بني الرياض وتل أبيب في
الوقت الحالي.
وي ــزور الــرئـيــس الفلسطيني محمود عباس
اليوم األحد األردن ،وغدًا اإلثنني مصر .وقال
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
نـبـيــل أب ــو رديـ ـن ــة ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي إن
«عباس سيتوجه األحد ،إلى اململكة األردنية
الهاشمية ،لالجتماع مع العاهل األردني امللك
عبد الـلــه الـثــانــي ،وذل ــك الطــاعــه على مجمل
التطورات على الساحة الفلسطينية» .كذلك،
أشــار أبــو رديـنــة إلــى أن عباس سيجتمع مع
ن ـظ ـيــره امل ـص ــري ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي غ ـدًا
اإلثنني ،في القاهرة ،وذلك «في إطار التنسيق
والتشاور املتواصلني بني القيادتني».
في األثناء ،وفيما تواصل إسرائيل جهودها
لضم املــزيــد مــن ال ــدول لقطار التطبيع ،قالت
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» األميركية،
ّ
فــي تقرير الجمعة ،إن ولــي العهد السعودي
محمد بن سلمان تراجع عن اتفاق للتطبيع
مع إسرائيل ّ
توسطت فيه الــواليــات املتحدة،
مرجعة سبب التراجع إلى نتائج االنتخابات
الرئاسية األميركية التي آلــت نتيجتها إلى

املــرشــح الديمقراطي جــو بــايــدن على حساب
الرئيس دونالد ترامب.
وأشـ ــارت الصحيفة إل ــى الـلـقــاء ال ـســري الــذي
جــزمــت بــأنــه جـمــع نتنياهو بــن سـلـمــان في
الـسـعــوديــة نـهــايــة األس ـبــوع املــاضــي ،مــؤكــدة
أن األول عاد إلى تل أبيب خالي الوفاض ،في
وقــت شاهد وزيــر الخارجية األميركي مايك
بــومـبـيــو ،الـ ــذي ك ــان ف ــي ال ـس ـعــوديــة ف ــي ذلــك
الوقت أيضًا ،ضياع فرصة بناء تحالف ّ
ضد
إي ــران مــن بــن يــديــه ،وف ــق مــا ق ــال مـســؤولــون
أميركيون وسعوديون للصحيفة.
وقــال املسؤولون السعوديون إن بن سلمان،
ّ
املتعطش لبناء عالقات مع إدارة بايدن ،كان
م ـتــرددًا فــي ات ـخــاذ خـطــوة التطبيع اآلن ،في

يزور محمود عباس
اليوم األحد األردن وغدًا
اإلثنين مصر

حــن أن بإمكانه االسـتـفــادة مــن اتـفــاق الحقًا
للمساعدة فــي تعزيز الـعــاقــات مــع الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـج ــدي ــد .وقـ ـ ــال أح ـ ــد امل ـس ــؤول ــن
األميركيني للصحيفة إن السعودية تحاول
معرفة أفضل الطرق الستخدام هذا األمر من
أجل إصالح صورتها في واشنطن ،وتوجيه
رسائل حسن نية لبايدن والكونغرس.
ويــؤكــد مـســؤولــون أميركيون أن فــرص إبــرام
اتفاق بني إسرائيل والسعودية قبل مغادرة
تــرامــب الـبـيــت األبـيــض فــي  20يـنــايــر/كــانــون
الـثــانــي املـقـبــل ت ـبــدو ضئيلة إال أن ـهــا ليست
مستحيلة ،وفق الصحيفة.
وت ـحـ ّـدثــت «وول س ـتــريــت» كــذلــك ع ــن عــوامـ ًـل
أخــرى لعبت دورًا فــي قــرار بــن سلمان ،ناقلة
عــن املـســؤولــن قولهم إن ولــي العهد ووال ــده
امللك سلمان منقسمان حــول كيفية معالجة
قـضـيــة الفلسطينيني ال ــذي ــن يـسـعــون لــدولــة
خ ــاص ــة بـ ـه ــم .وق ـ ـ ــال مـ ـسـ ـتـ ـش ــارون م ـل ـك ـيــون
سعوديون للصحيفة ،إن امللك سلمان كان على
علم بمحادثات ابنه مع اإلسرائيليني ،إال أن
وضعه الصحي منعه من فهم النطاق الكامل
للمناقشات ،في وقت نقلت وكالة «رويترز»،
أم ــس الـجـمـعــة ،ع ــن م ـس ــؤول س ـع ــودي وآخ ــر
دبلوماسي ،تأكيدهما أن امللك سلمان لم يكن
على علم بزيارة نتنياهو.
وسلطت «رويـتــرز» الضوء على إيــران ،قائلة
ّ
إن «اللقاء التاريخي بني نتنياهو وبن سلمان
أطلق رسالة قوية للحلفاء واألعــداء على حد
ســواء مفادها بأن البلدين ال يــزاالن ملتزمني
ب ـشــدة بــاح ـتــواء خصمهما املـشـتــرك إيـ ــران».
فقد نقل اللقاء السري ،الــذي أكــده مسؤولون
إســرائـيـلـيــون ونـفـتــه ال ــري ــاض عـلـنــا« ،رســالــة
مـشـتــركــة إل ــى ب ــاي ــدن خــاصـتـهــا أن حليفي
واشنطن الرئيسيني في املنطقة يعمالن على
توحيد جهودهما» ،وفق «رويترز».
وردًا على سؤال عن الزيارة ،قال عضو مجلس

األج ـهــزة االسـتـخـبــاريــة» .ورأى روحــانــي أن
إســرائـيــل أدت دور «الـعـمـيـلــة» فــي االغـتـيــال
لـ«االستكبار العاملي» ،في إشارة إلى أميركا.
من جهته ،قال املرشد اإليراني علي خامنئي،
ف ــي ب ـيــان نـعــى فـيــه ف ـخــري زادة ،إن ــه «عــالــم
ن ــووي ودف ــاع ــي ب ــارز وم ـم ـت ــاز» ،م ــؤك ـدًا أنــه
ّ
«كـ ــان ع ـن ـص ـرًا عـلـمـيــا ق ــل ن ـظ ـي ــره» .وطــالــب
أج ـهــزة ال ــدول ــة «بــوضــع مــوضــوعــن مهمني
عـلــى ج ــدول األع ـم ــال بشكل ج ــاد ،األول هو
م ـتــاب ـعــة هـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة وم ـع ــاق ـب ــة حـتـمـيــة
للمتورطني فيها واآلمرين بها ،والثاني هو
متابعة الجهود العلمية والفنية للشهيد في
مختلف املجاالت التي كان يعمل فيها».
كـمــا تــوعــد رئ ـيــس األرك ـ ــان الـعــامــة لـلـقــوات
امل ـس ـل ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة الـ ـل ــواء م ـح ـمــد حسني
ـاس»
بـ ــاقـ ــري ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،بـ ــ«انـ ـتـ ـق ــام قـ ـ ٍ
الغتيال العالم الـنــووي .ونــدد قائد «فيلق
القدس» اإليراني ،الجنرال إسماعيل قاآني
ف ــي بـ ـي ــان ب ــاغ ـت ـي ــال فـ ـخ ــري زادة ،مـتـهـمــا
«األيـ ـ ـ ـ ــادي ال ـخ ـب ـي ـثــة ل ــاس ـت ـك ـب ــار ال ـعــاملــي
والـصـهـيــونـيــة وال ــدول ــة امل ــوج ــدة لــإرهــاب
بــاغـتـيــالــه بــرصــاصــات أم ـيــرك ـيــة» .وتــوعــد
قائد «فيلق الـقــدس» بــالــرد على االغتيال،
ً
ق ــائ ــا «س ـن ـثــأر ل ــدم ــاء ال ـعــالــم ف ـخــري زادة
مــن اإلرهــابـيــن وأسـيــادهــم بــوحــدة الـقــوات
اإليرانية» .ورأى مستشار املرشد للشؤون
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة حـ ـس ــن ده ـ ـ ـقـ ـ ــان ،أن ع ـم ـل ـيــة

االغـ ـتـ ـي ــال ن ـفــذت ـهــا إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ــدف ــع نـحــو
«ح ــرب شــام ـلــة» .وك ـتــب ،فــي ت ـغــريــدة« ،فــي
األي ــام األخـيــرة لحليفهم املغامر (تــرامــب)،
يحاول الصهاينة زيادة الضغط على إيران
للتسبب بحرب شاملة».
واع ـت ـب ــر أم ـ ــن م ـج ـمــع ت ـش ـخ ـيــص مـصـلـحــة
النظام في إيران محسن رضائي ،في رسالة
م ــوج ـه ــة إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي ن ـشــرت ـهــا
وكــالــة «إي ـس ـنــا» ،أن االغ ـت ـيــال «يـعـكــس آخــر
مـحــاوالت مثلث خبيث يتمثل في (الرئيس

األميركي دونالد) ترامب و(رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامني) نتنياهو و(ولي العهد
السعودي محمد) بن سلمان بإخراج (وزير
الخارجية األميركي مــاك) بومبيو ،إلشعال
ال ـت ــوت ــر وال ـ ـحـ ــرب ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة بـصـبــرهــا ال ـثــوري
ستتابع انتقامًا صعبًا لكنها تتجنب الوقوع
في فخ أخبث عناصر العالم».
وأع ـل ـن ــت طـ ـه ــران ف ــي رس ــال ــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس

برينان :االغتيال عمل متهور

رأى المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية األميركية «سي آي ايه»
ّ
محذرًا من أنه قد
ومتهور»،
جون برينان ،أن االغتيال «عمل إجرامي
ّ
يدفع الى «تصعيد وجولة جديدة من نزاع إقليمي» .وأضاف ،في
تغريدة« ،يجب على القادة اإليرانيين أن يكونوا حكماء النتظار عودة
قيادة أميركية مسؤولة إلى الساحة العالمية ،ومقاومة الرغبة
في الرد على المذنبين» ،مشيرًا إلى أنه ال يعلم َمن يقف وراء عملية
االغتيال هذه.

األم ــن الــدولــي أنـهــا ت ــرى «م ــؤش ــرات خطيرة
ع ــن ض ـلــوع إس ــرائ ـي ــل» ف ــي االغ ـت ـي ــال وأن ـهــا
ت ـح ـت ـفــظ ب ـح ــق الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ن ـف ـس ـه ــا .وقـ ــال
امل ـن ــدوب اإلي ــران ــي فــي األم ــم املـتـحــدة مجيد
تخت روانجي ،في الرسالة« ،إن الجمهورية
اإلســامـيــة اإليــران ـيــة تحتفظ بحقوقها في
اتـخــاذ كــل اإلج ــراءات الـضــروريــة للدفاع عن
شـعـبـهــا وت ــأم ــن مـصــالـحــه ،وت ـح ــذر م ــن أي
إجــراءات أميركية وإسرائيلية متهورة ضد
بــادي خاصة خــال الفترة املتبقية لــإدارة
األميركية الحالية».
وذكرت قناة «إن  »12اإلخبارية اإلسرائيلية،
أمس السبت ،أن إسرائيل رفعت حالة التأهب
القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم
ب ـعــد ال ـت ـه ــدي ــدات اإلي ــران ـي ــة بــال ـثــأر لـفـخــري
زادة .وق ــال متحدث بــاســم وزارة الخارجية
اإلسرائيلية ،لوكالة «رويترز» ،إن الــوزارة ال
ّ
تعلق على املسائل األمنية املتعلقة بممثليها
في الخارج.
ّ
ودحـ ــض ع ــدد م ــن ال ـبــاح ـثــن وامل ـعــل ـقــن في
إســرائ ـيــل ،ال ـت ـقــديــرات ال ـتــي تــروج ـهــا دوائ ــر
حكومية وعسكرية ،بأن اغتيال فخري زادة
سيؤدي إلى ّ
املس باملشروع النووي لطهران.
وقـ ــال كـبـيــر املـعـلـقــن ف ــي ال ـق ـنــاة  ،12إيـهــود
يـعــاري ،إن «اآلالف مــن املهندسني والفنيني
الــذيــن عملوا على مــدى  30عامًا إلــى جانب
زادة ،والخريجني الذين تتلمذوا على يديه،
سيواصلون تحمل أعباء مواصلة مشروعه».
وفــي تعليق بثته الـقـنــاة مـســاء أمــس األول،
لــم يستبعد يـعــاري أن يتجه الطاقم الكبير
الــذي كــان يعمل إلــى جانب فخري زادة إلى
إحــداث طفرة على املـشــروع الـنــووي ،لتأكيد
أن االغتيال لــم يؤثر على هــذا املـشــروع ،عن
طــريــق زيـ ــادة نـسـبــة تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم،
أو أن ي ـقـ ّـرر املـسـتــوى الـسـيــاســي فــي طـهــران
االنسحاب من البرتوكول اإلضافي ملعاهدة
حظر نشر األسلحة النووية.
ّ
أما املعلق السياسي ملوقع «وااله» ،براك رفيد،
فقد كتب ،عبر حسابه في «تويتر»« :يجب أال
يسيطر علينا الــوهــم ب ــأن امل ـشــروع الـنــووي
اإليراني قد ّ
تمت تصفيته في أعقاب اغتيال
فخري زادة ،كما تروج األوساط الحكومية في
تل أبيب ،بدليل أن حزب الله لم تتم تصفيته
ف ــي أع ـق ــاب اغ ـت ـيــال ق ــائ ــده ال ـع ـس ـكــري عـمــاد
مغنية ،ولم يحدث هذا لحماس عند اغتيال
قــائــد ذراع ـه ــا الـعـسـكــريــة مـحـمــد الـجـعـبــري.
ولم يخرج اإليرانيون من سورية في أعقاب
اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني»،
على حـ ّـد تعبيره .ب ــدوره ،أش ــار الـبــاحــث في
«مركز أبحاث األمن القومي» اإلسرائيلي راز
زمــت ،في تغريدة ،إلى أن عملية االغتيال قد
تفضي إلى إبطاء املشروع النووي اإليراني،
بـسـبــب م ــا يـمـلـكــه ف ـخــري زادة م ــن مــؤهــات
علمية وقدرات إدارية ،لكن ذلك لن يؤدي إلى
تصفية هذا املشروع.
وح ـثــت أملــان ـيــا ،وه ــي إح ــدى الـ ــدول املــوقـعــة
على االت ـفــاق ال ـنــووي ،جميع األط ــراف على
ض ـب ــط ال ـن ـف ــس ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون ع ــرق ـل ــة أي
محادثات في املستقبل .وقال املتحدث باسم
وزارة الخارجية األملانية «قبل أسابيع قليلة
من تسلم اإلدارة األميركية الجديدة مهامها،
من الضروري الحفاظ على مساحة الحديث
مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ب ـم ــا ي ـس ـم ــح ب ـت ـس ــوي ــة ال ـخ ــاف
ح ــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإلي ــران ــي مــن خــال
التفاوض» .وقال متحدث باسم األمم املتحدة
إن األمني العام أنطونيو غوتيريس دعا إلى
ضبط النفس وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى
تصعيد التوتر.

متابعة

ال ــوزراء اإلسرائيلي تساحي هنغبي ،لراديو
الجيش اإلسرائيلي أخيرًا« :إيران ،إيران ،إيران.
من املهم جـدًا جـدًا إقامة محور لعزل إيــران».
وي ـخ ـشــى نـتـنـيــاهــو وب ــن س ـل ـمــان أن يتبنى
بايدن في ما يتعلق بإيران سياسات مماثلة
للسياسات التي كانت سارية في عهد الرئيس
السابق باراك أوباما وأدت إلى توتر العالقات
بني واشنطن وحلفائها التقليديني في املنطقة.
وقال محللون سياسيون إن النفي السعودي
النعقاد االجتماع ربما كــان وسيلة الختبار
الوضع في الداخل ،بحسب «رويترز» .ويقول
محللون إن خطوة التطبيع صعبة بالنسبة
لـلـمـلــك س ـل ـمــان ف ــي غ ـي ــاب اتـ ـف ــاق سـ ــام بــن
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .وقـ ـ ــال نـيــل
كويليام الباحث الزميل فــي معهد «تشاتام
هاوس» ،لـ«رويترز» إن االجتماع مع نتنياهو
«استهدف تسليط الضوء على كون محمد بن
سلمان أكثر استعدادًا من أبيه ألخذ خطوات
في اتجاه التطبيع».
وق ــال مـصــدر س ـعــودي يتمتع بـصــات قوية
بذوي الشأن ودبلوماسي أجنبي في الرياض،
لـ«رويترز» ،إنه ليس من املتوقع رغم ذلك أن
يحدث التطبيع في حياة امللك سلمان .وأضاف
الدبلوماسي «التطبيع ...جزرة لصرف انتباه
بايدن عن أمور أخرى ال سيما حقوق اإلنسان»
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة .وقـ ــال املـ ـص ــدران ال ـس ـعــودي
وال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إنـ ــه ل ــم ي ـتــم إط ـ ــاع ال ـعــاهــل
السعودي على زيارة نتنياهو.
ّ
في غضون ذلك ،وفي ظل الكشف عن محاوالت
إلق ـنــاع ـهــا بــاالن ـض ـمــام إل ــى ق ـط ــار الـتـطـبـيــع،
ّ
ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية « »12أمس ،أن
طائرتني إسرائيليتني توجهتا مساء الجمعة
إلى جيبوتي .وأشار موقع القناة إلى أن جهودًا
تبذل فــي اآلون ــة األخـيــرة «وعـلــى نــار هادئة»
إلقناع القيادة الجيبوتية باقتفاء أثر اإلمارات،
البحرين ،والسودان والتوصل التفاق تطبيع.

مزيد من الصفعات لترامب

تتراكم انتكاسات الرئيس األميركي الخاسر
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مــع تــوجـيــه واليـ ــات جــديــدة
صـفـعــات ملـســاعـيــه الــرام ـيــة إل ــى قـلــب نتيجة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـت ــي جـ ـ ــرت فـ ــي الـ ـث ــال ــث مــن
نوفمبر /تشرين الـثــانــي ،وإث ـبــات ادعــاءاتــه
بحصول عمليات تزوير .وانتهت إعــادة فرز
األص ــوات التي طالبت بها حملة تــرامــب في
ميلووكي ،أكبر مقاطعة بوالية ويسكنسن،
بحصول الرئيس الديمقراطي املنتخب جو
بايدن على املزيد من األص ــوات .فبعد إعــادة
فرز ما يقرب من  460ألف صوت في ميلووكي،
بــات الـفــارق بــن االثـنــن  132صــوتــا إضافيًا
لصالح بايدن .وفي املجمل حصل بايدن على
 257صوتًا إضافيًا مقابل  125صوتًا لترامب.
وكانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز
في اثنتني من أكبر مقاطعات ويسكنسن من
حـيــث ع ــدد ال ـس ـكــان ،وه ـمــا مـيـلــووكــي وديــن
ال ـل ـتــان تـمـيــان لـلـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي ،وذلــك
بعدما خسر الوالية بأكثر من  20ألف صوت.
وستتكلف حملة ترامب ثالثة ماليني دوالر
نظير عملية إعادة الفرز في املقاطعتني .ومن
املتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز
األصوات اليوم األحد.
وبعد انتهاء إعــادة الفرز في ميلووكي ،قال
كاتب العدل باملقاطعة ،جورج كريستنسون،
أمس« :توضح إعادة الفرز ما نعرفه بالفعل،
وهــو أن االنـتـخــابــات فــي مقاطعة ميلووكي
نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة» .وال يزال من
املتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة
اإلجمالية في والية ويسكونسن ،لكن الوقت
ي ـم ــر ،ومـ ــن املـ ـق ــرر أن ت ـص ــدق الـ ــواليـ ــة عـلــى
نتيجتها الرئاسية يوم الثالثاء املقبل.
وعلى مستوى الواليات املتحدة ،فاز بايدن
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة الـ ـت ــي أجـ ــريـ ــت فــي
الثالث من نوفمبر بأغلبية  306من أصوات
املجمع االنتخابي ،وهو ما يزيد كثيرًا عن

إعادة الفرز في مقاطعة ميلووكي عززت فوز بايدن (آندي مانيس)Getty /

األصــوات الالزمة للفوز بالرئاسة وعددها
 ،270فيما حصل تــرامــب على  232صوتًا.
ويتقدم بايدن أيضًا بأكثر من ستة ماليني
في التصويت الشعبي.
وف ــي ضــربــة أخـ ــرى ،أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة،
ّ
ردت مـحـكـمــة اسـتـئـنــاف ف ـيــدرال ـيــة أمـيــركـيــة
ّ
طعنًا تـقــدم بــه تــرامــب اعتبر فيه أن العملية
االنتخابية كانت غير نزيهة ،رافضة تجميد
قرار قضائي صادق على فوز بايدن في والية
بنسلفانيا .وفي نقد الذع لدفوع اعتبرت فيها
حملة ترامب أن األخير وقع ضحية تزوير في
استحقاق الـثــالــث مــن نوفمبر ،اعتبر ثالثة
قضاة استئناف أن ال أدلــة تدعم مزاعم عدم
نزاهة العملية االنتخابية .واعتبرت املحكمة
أن «االت ـه ــام ــات ب ـعــدم ال ـنــزاهــة خـطـيــرة ،لكن
(مـجـ ّـرد) الـقــول إن االنتخابات غير نزيهة ال
يجعلها كذلك».
وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في
الطعن الــذي قدمته بقرار قضائي صــادر عن
محكمة البداية حصول تمييز .لكن املحكمة

اعتبرت في قرارها أن هذه املزاعم «ال يمكنها
أن تحول الحديد إلــى ذهــب» ،في إشــارة إلى
استحالة تحوير الحقائق.
ويندرج القرار القضائي األخير في سياق
م ـج ـمــوعــة أحـ ـك ــام ق ـضــائ ـيــة صـ ـ ــدرت عـلــى
صـعـيــد ال ـب ــاد ردت م ــزاع ــم حـمـلــة تــرامــب
والجمهوريني بحصول تزوير ومخالفات
أخـ ـ ـ ــرى أف ـ ـضـ ــت إلـ ـ ــى خـ ـ ـس ـ ــارة املـ ـلـ ـي ــاردي ــر
الجمهوري االستحقاق الرئاسي.
والـ ـث ــاث ــاء ص ــادق ــت ح ـك ــوم ــة بـنـلـسـفــانـيــا
رسميًا على فوز بايدن في الواليةّ ،
فتقدمت
حملة ترامب بطعن أمــام محكمة فيدرالية
ل ـت ـع ـل ـي ــق تـ ـل ــك املـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة .لـ ـك ــن م ـح ـك ـمــة
االستئناف قالت إن حملة تــرامــب ال تملك
أي دلـ ـي ــل م ـل ـم ــوس ت ـح ــاج ــج ب ـ ــه .واع ـت ـب ــر
الـقـضــاة أن مــزاعــم حملة الــرئـيــس املنتهية
واليته «غامضة واستنتاجية».
ومـ ــع تـحـقـيــق ب ــاي ــدن ت ـق ـ ّـدم ــا ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ــوطـ ـن ــي ال ي ـم ـك ــن لـ ـت ــرام ــب أن يـ ـع ـ ّـوض ــه،
أشـ ــارت املـحـكـمــة إل ــى أن تـقــديــم طـعــن جديد

أم ــام املـحـكـمــة الـعـلـيــا ،لــن يفضي إل ــى شــيء.
واعتبرت املحكمة أن «الحملة ّ
قدمت الدعاوى
وخـســرت غالبية هــذه الـقـضــايــا» .لكن جينا
إي ـل ـيــس ،مـحــامـيــة حـمـلــة ت ــرام ــب ،أعـلـنــت في
ت ـغــريــدة أن الـحـمـلــة ت ـنــوي ال ـط ـعــن بــال ـقــرار.
وج ــاء ف ــي ال ـت ـغــريــدة أن «ال ـج ـهــاز الـقـضــائــي
الناشط في بنسلفانيا يواصل التعمية على
اتهامات التزوير الواسع النطاق( ...سنلجأ)
إلى املحكمة العليا!».
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،وصـ ـ ــف م ــدي ــر األمـ ــن
اإلل ـك ـت ــرون ــي األم ـي ــرك ــي ،الـ ــذي أق ــال ــه تــرامــب
لقوله إن انتخابات الثالث من نوفمبر كانت
أدق انتخابات في التاريخ األميركي ،مزاعم
ت ــرام ــب ع ــن حـ ــدوث ت ــزوي ــر ف ــي االن ـت ـخــابــات
بأنها «ادع ــاءات هزلية» .وقــال كريس كريبز
املدير السابق لوكالة األمن اإللكتروني وأمن
البنية التحتية بوزارة األمن الداخلي الجمعة
في حديث لبرنامج « 60دقيقة» الــذي تذيعه
محطة «س ــي.ب ــي.إس» ،إن املــزاعــم عــن تالعب
دول أجنبية في أنظمة تسجيل األصــوات ال
أساس لها من الصحة .وكانت سيدني باول،
مـحــامـيــة تــرامــب الـتــي ن ــأى فــريـقــه الـقــانــونــي
بنفسه عنها األسبوع املاضي ،قد تحدثت عن
ّ
نظرية مــؤامــرة مفادها بــأن أنظمة تصويت
تــم ابـتـكــارهــا فــي فـنــزويــا بــأمــر مــن رئيسها
ال ــراح ــل ه ــوغ ــو ت ـشــاف ـيــز ســاه ـمــت ف ــي قـلــب
نتيجة االنتخابات األميركية لصالح بايدن.
وقال كريبز في مقتطف بثته «سي.بي.إس»:
«ج ـم ـيــع األص ـ ـ ــوات ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية يتم عـ ّـدهــا فــي الــواليــات املتحدة
األميركية .يجب أن يثق الشعب األميركي
مائة في املائة بتصويته» .وتابع« :ال دليل
عـلــى ح ــد عـلـمــي عـلــى تــاعــب ق ــوة أجنبية
ما في أي آلــة» .وأقــال ترامب كريبز في 17
نوفمبر الحالي.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)
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شرق
غرب
اتفاق حول أجندة
المفاوضات األفغانية
أعـ ـ ـل ـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم امل ـك ـت ــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـح ــرك ــة «ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان»،
م ـح ـمــد ن ـع ـي ــم ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة أم ــس
السبت ،توصل طرفي املفاوضات
ُ
األفغانية ،التي تجرى في الدوحة
ب ــن ال ـح ــرك ــة والـ ــوفـ ــد ال ـح ـكــومــي،
إلى اتفاق على أجندة املفاوضات.

ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ــوض ـ ــح نـ ـعـ ـي ــم م ـ ــا إذا تــم
االتـ ـف ــاق ب ــن ال ـط ــرف ــن ع ـلــى وقــف
العنف ،املطلب الرئيس للحكومة
األف ـغــان ـيــة ووف ــده ــا املـ ـف ــاوض ،أو
الصيغة التي جرى التوافق عليها
بالنسبة لتطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية وفقًا للمذهب الحنفي،
كما كانت تطالب «طالبان» .وكانت
املفاوضات بني الطرفني بــدأت في
سبتمبر/أيلول املاضي.
(العربي الجديد)

النواب الليبيون يريدون
إنهاء االنقسام
اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي،
بشقيه طرابلس وطبرق ،في ختام
اج ـت ـمــاع ـهــم ف ــي ط ـن ـجــة امل ـغــرب ـيــة،
أمــس السبت ،على التئام املجلس
فــي غــدامــس الليبية ،إلق ــرار كــل ما
مــن شــأنــه إن ـهــاء انـقـســام الـبــرملــان،
وذلك في خطوة أولى نحو توحيد
املــؤسـســة التشريعية .وأعـلـنــوا أن
امل ـقــر الــدس ـتــوري النـعـقــاد مجلس
النواب هو مدينة بنغازي .وأكدوا
عزمهم املضي قدمًا نحو الوصول
إلى إنهاء حالة الصراع واالنقسام
بـكــافــة املــؤس ـســات وال ـح ـفــاظ على
وحدة وكيان الدولة.
(العربي الجديد)
فرنسا :تظاهرات ضد
قانون أمني
ت ـظ ــاه ــر آالف األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،أم ــس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـن ــاط ــق
ف ــي فــرن ـســا إلدانـ ـ ــة ق ــان ــون «األمـ ــن
ال ـ ـشـ ــامـ ــل» الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـن ــع ت ـص ــوي ــر
عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة حـ ـ ـت ـ ــى وه ـ ــم

ً
ي ــرت ـك ـب ــون أع ـ ـمـ ــاال غ ـي ــر قــانــون ـيــة
ك ـ ـ ــاالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ع ـ ـلـ ــى مـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن.
وخ ــرج ــت تـ ـظ ــاه ــرات ف ــي ب ــاري ــس
وبـ ـ ـ ــوردو ولـ ـي ــون وس ـت ــراس ـب ــورغ
ومرسيليا وغــرونــوبــل وكليرمون
فـ ـي ــران وكـ ــايـ ــن .وفـ ــي ل ـي ــل ،تـجـمــع
نحو  1500شخص برئاسة رئيسة
البلدية مارتني أوبري ،تحت شعار
«حرية مساواة ّ
صوروا».
(فرانس برس)

إسرائيل تمنع شخصيتين
إماراتيتين من دخولها
بعد يومني على انـطــاق الرحالت
ال ـجــويــة ب ــن أبــوظ ـبــي وت ــل أبـيــب،
مـ ـنـ ـع ــت إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ش ـخ ـص ـي ـت ــن
بــارزتــن «تحظيان بــاحـتــرام كبير
فــي اإلم ــارات» مــن دخــول أراضيها
بـ ـع ــد وص ــولـ ـهـ ـم ــا إلـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار بــن
غ ـ ــوري ـ ــون .وذكـ ـ ــر م ــوق ــع صـحـيـفــة
«يسرائيل هيوم» ،أمس السبت ،أنه
بعد هبوط طائرة إماراتية تابعة
لـ ـش ــرك ــة «ف ـ ـ ــاي دب ـ ـ ــي» فـ ــي م ـط ــار
ب ــن غ ـ ــوري ـ ــون ،رفـ ـض ــت ال ـس ـل ـطــات
فــي امل ـطــار الـسـمــاح للشخصيتني
اإلماراتيني بدخول إسرائيل ،على
الرغم من سفرهما بناء على دعوة
خاصة من شركة «ليزر موديلنغ»،
ّ
وتم ترحيلهما على الفور.
(العربي الجديد)
مصر :وفاة نائب بكورونا
تــوفــي ال ـنــائــب امل ـص ــري ع ــن دائ ــرة
ب ـ ـن ـ ـهـ ــا وك ـ ـ ـفـ ـ ــر شـ ـ ـك ـ ــر بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
الـقـلـيــوبـيــة ج ـمــال ح ـج ــاج ،مـتــأثـرًا
بإصابته بفيروس كــورونــا ،أمس
الـ ـسـ ـب ــت .وكـ ـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب اح ـت ـجــز
م ــع أس ــرت ــه ف ــي أحـ ــد مـسـتـشـفـيــات
ال ـع ــزل بـمــديـنــة بـنـهــا ،عـقــب إع ــان
ف ــوزه بـمـقـعــده مــن الـجــولــة األول ــى
فــي انتخابات الـبــرملــان التي جرت
فــي  7و 8نوفمبر/تشرين الثاني
الحالي.
(العربي الجديد)
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أجج قتل أتباع التيار الصدري للمتظاهرين في الناصرية والرفاعي،
والذي أثنى زعيم التيار مقتدى الصدر عليه ،وسط تواطؤ القوى
األمنية ،من غضب المحتجين ،الذين يتجهون للعودة إلى الساحات

 3ضحايا
في واسط

جريمة الصدريين

قــتــل  3محتجين فــي محافظة
واسط (جنوبي العراق) ،أمس السبت.
وقتل األول بعدما أصيب بقنبلة
دخانية أطلقتها القوات األمنية.
أما الثاني فقتل دهسًا بسيارة تابعة
للشرطة خالل تفريق االحتجاجات.
وأظهر مقطع مصور نشر على
موقع تويتر أمس كيف تعمدت
إحــــدى الــســيــارات الــتــابــعــة لألمن
دهس المتظاهرين .أما المتظاهر
الثالث فقضى بعدما أحرق نفسه
احتجاجًا على القمع الــذي نفذه
أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في
مدينة الناصرية المجاورة.

الطريق إلى حكم العراق

تواطؤ حكومي ...واستعدادات إلعادة تزخيم
ساحات االعتصام
بغداد ـ زيد سالم

ي ـبــدو أن ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري اخ ـتــار
أن تـمـ ّـر مساعيه الـهــادفــة لتمهيد
الطريق أمامه للوصول إلى الحكم،
على دماء وأجساد املحتجني العراقيني .وقد
ك ـلــف نـفـســه م ـنــذ أول م ــن أم ــس ال ـع ـمــل على
وأد االحتجاجات العراقية قبل االنتخابات
املـبـكــرة املــرتـقـبــة فــي يــونـيــو/حــزيــران املقبل،
وسـ ـ ــط ضـ ـ ــوء أخ ـ ـضـ ــر ض ـم ـن ــي مـ ــن ح ـكــومــة
مصطفى الكاظمي ،دعمته مؤشرات عدة ليس
أقلها اكتفاء القوات األمنية بمراقبة اعتداءات
الصدريني على املحتجني وإحراق الخيام على
مدى أكثر من  12ساعة ،يضاف إليها محاولة
تــزي ـيــف ال ـح ـقــائــق وال ـح ــدي ــث ع ــن «ص ــدام ــات
ب ــن امل ـح ـت ـجــن» وعـ ــدم ال ـت ـطــرق إل ــى ح ــدوث

اعتداءات بحقهم .وينظر التيار الصدري ،كما
باقي الـقــوى الحزبية العراقية ،إلــى ساحات
االحتجاج بوصفها مصدر خطر عليهم ،مع
اق ـت ــراب مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،خـصــوصــا أنـهــا
ال تــزال ق ــادرة على تمثيل مطالب العراقيني
ورفع صوتهم.
وحشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
أنـ ـص ــاره ،أول م ــن أمـ ــس ،إلحـ ــراق ال ـســاحــات،
ب ــذري ـع ــة إق ــام ــة تـ ـظ ــاه ــرات وصـ ـ ــاة م ــوح ــدة
لتأييد إعالنه سعيه للحصول على األغلبية
ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي االن ـت ـخــابــات امل ـب ـكــرة املـقـبـلــة،
وتشكيل الحكومة الـجــديــدة .وبالفعل مــا إن
انتهت هذه الصالة ،حتى بدأ أنصار الصدر
مهاجمة عدد من ساحات االعتصام والتظاهر
جنوبي العراق ،والتي قاومت الشهر املاضي
مساعي الحكومة لفضها ،على غرار ما حدث

عودة حظر التجول

في إجــراء هو األول من نوعه منذ تفشي جائحة كورونا ،وتراجع
مستوى االحتجاجات في العراق ،فرضت الشرطة في محافظتي
ذي قـــار وواســــط المتجاورتين
جــنــوبــي الـــعـــراق ،أمـــس السبت،
حظرًا شامًال للتجول في عموم
مدن المحافظتين ،ولغاية إشعار
آخـــر .وأصــــدرت قــيــادة الشرطة
في المحافظتين بيانات متتالية
بخصوص ذلك بالتزامن مع اتساع
رقعة التظاهرات فــي الناصرية
والــرفــاعــي وواســــط مــع بـــوادر
تمددها الى مدينة سوق الشيوخ.

قضية
ينتظر األردن تسلّم
الرئيس األميركي
المنتخب جو بايدن،
مهامه رسميًا
في  20يناير /كانون
الثاني المقبل،
ليطوي نهائيًا
صفحة دونالد
ترامب ،وعهده
الذي اتسم خالل
 4سنوات باالنحياز
الكامل إلى إسرائيل،
وفرض «صفقة
القرن» ،وفتور
ملحوظ مع
عمان ،إلى جانب
ّ
محاوالت عدة
للضغط عليها
وابتزازها

في ساحة التحرير ببغداد .وأسفر هجومان
فــي مدينتي الـنــاصــريــة والــرفــاعــي ،امـتــدا من
أول ــى ســاعــات مـســاء الجمعة املــاضــي وحتى
قرابة الساعة الخامسة من فجر أمس السبت،
عن مقتل سبعة متظاهرين ،وجــرح نحو 90
آخرين ،في حصيلة قابلة لالرتفاع على خلفية
مهاجمة مسلحني من أنصار الصدر الساحات
التي يحتشد املتظاهرون فيها ،وفتح النار
من أسلحة خفيفة .وجاء هذا وسط حالة من
الـتـفــرج الـتــام اتخذتها ق ــوات األم ــن العراقية
الـتــي كــانــت تـحـيــط بــالـســاحــات ،مــع تسجيل
ث ــاث ه ـج ـمــات ط ــاول ــت نــاش ـطــن ف ــي ال ـكــوت
مــركــز مـحــافـظــة واسـ ــط ،وال ـع ـمــارة امل ـج ــاورة،
بواسطة عـبــوات ناسفة استهدفت منازلهم.
وتزامن االعتداء الجديد على املتظاهرين في
الناصرية ،العاصمة املحلية ملحافظة ذي قار،
مع االستعدادات إلحياء الذكرى األولى ملجزرة
الناصرية التي نفذت في  28نوفمبر/تشرين
الـثــانــي ال ـعــام  ،2019وأدت إل ــى مقتل وجــرح
العشرات من املتظاهرين إبان حكومة عادل عبد
املهدي .وكان املتظاهرون يحشدون للمطالبة
بالكشف عن قتلة املتظاهرين وإلــزام حكومة
الكاظمي اإليفاء بوعود تقديمهم للقضاء.
إحراق خيم المعتصمين

وأحـ ـ ــرق أنـ ـص ــار الـ ـص ــدر ،أول م ــن أم ـ ــس ،كل
خيم املعتصمني فــي ســاحــة الحبوبي وسط
ال ـن ــاص ــري ــة ،ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت خـ ــال األســاب ـيــع
املــاضـيــة الـســاحــة الـبــديـلــة لـلـمـتـظــاهــريــن عن
بـغــداد .وص ــدرت بيانات مــن لجان تنسيقية
تـعـلــن ان ـت ـقــال نـ ــواة االح ـت ـج ــاج ــات الـعــراقـيــة
للناصرية مؤقتًا بعد إنهاء الحكومة العراقية
االحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد.
وت ـنــاقــل م ـت ـظــاهــرون م ـقــاطــع مـ ـص ــورة ،بثت
ُ
على مواقع التواصل االجتماعي ،تظهر خلو
الـســاحــة مــن الـخـيــم ،بعد أن ظلت لـعــام كامل
مصدر احتجاج ورفض.
واتهمت اللجان التنسيقية ملتظاهري ساحة
ال ـح ـب ــوب ــي ف ــي الـ ـن ــاص ــري ــة ،ف ــي بـ ـي ــان أم ــس
ال ـس ـبــت ،قـ ــوات األمـ ــن بــال ـتــواطــؤ م ــع أن ـصــار

ال ـ ـصـ ــدر فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة وق ـمــع
املـحـتـجــن .وطــال ـبــت الـكــاظـمــي بــاالسـتـقــالــة،
ومــرجـعـيــة الـنـجــف واألم ـ ــم امل ـت ـحــدة الـتــدخــل
لـحـمــايـتـهــم .وأض ــاف ــت «حــدثــت ه ــذه امل ـجــزرة
أمام أنظار القوات األمنية بكل صنوفها ،ولم
ٔ
ت ـقــدم أي حـمــايــة لـســاحــة الـحـبــوبــي ،وكــانـمــا
األمر تم باتفاق بني الطرفني .هذه املليشيات
سيطرت سيطرة مطلقة على مركز املحافظة
ٔ
ب ــاس ـل ـح ـت ـه ــا ،واس ـت ـط ــاع ــت إسـ ـق ــاط املــدي ـنــة
بيدها ،والـقــوات األمنية والحكومة املركزية
وامل ـح ـل ـيــة ب ــوض ــع ت ـف ــرج غ ــري ــب» .واس ـت ـطــاع
مـئــات املتظاهرين كسر حظر الـتـجــوال الــذي
أعلنته الحكومة فــي الناصرية ،وع ــادوا إلى
ساحة الحبوبي .كما قــام متظاهرون بقطع
ج ـس ــر ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات ،وتـ ـق ــاط ــع ب ـه ــو اإلدارة
املحلية ،بــاإلطــارات املحترقة احتجاجًا على
قتل املتظاهرين.
تحضير لعودة االحتجاجات

في هذه األثناء ،أكد ناشطون جنوبي العراق،
ً
أن حراكًا واسعًا بــدأ فعال بني لجان تنسيق
ف ــي ع ـ ــدة م ـ ــدن ب ـغ ـيــة ال ـت ـن ـس ـيــق الس ـت ـئ ـنــاف
التظاهر وإعــادة الحياة لساحات االحتجاج
ردًا على ما وصفوه بـ«غزوة التيار الصدري».
وأش ـ ــار ال ـنــاشــط أح ـمــد ال ـن ــاش ــي ،ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى اس ـت ـعــداد الـلـجــان
الـتـنـسـيـقـيــة ف ــي ك ــرب ــاء وال ـن ـجــف وال ـب ـصــرة
ل ـعــودة االح ـت ـجــاجــات ،تـنــديـدًا بـجــريـمــة قمع
متظاهري الناصرية .وأضــاف أن «األوضــاع
ملتبسة فــي ب ـغــداد ،وســاحــة الـتـحــريــر تحت
س ـي ـط ــرة م ـل ـي ـش ـي ــات وأن ـ ـصـ ــار ال ـ ـصـ ــدر ،ل ــذا
ً
نأمل أن يعود الحراك للجنوب أوال ردًا على
الـقـمــع املـلـيـشـيــاوي» ،وفـقــا لـقــولــه .وانـتـشــرت
قــوات عراقية بشكل مكثف في محيط ساحة
اع ـت ـصــام ال ـك ــوت ف ــي مـحــافـظــة واس ـ ــط ،الـتــي
اقتحمتها قوات عراقية ليل الجمعة – السبت
وأزال ـ ــت خ ـيــم املـعـتـصـمــن ف ـي ـهــا ،خـشـيــة من
تجدد االحتجاجات ،فيما توفي ،أمس السبت،
متظاهر أضرم النار بنفسه في الكوت.
وأكـ ـ ــد حـ ـس ــاب «صـ ــالـ ــح م ـح ـم ــد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي»،

ينظر التيار الصدري لساحات االحتجاج بوصفها مصدر خطر (أسعد نيازي/فرانس برس)

كسر مئات المتظاهرين
حظر التجوال وعادوا
إلى ساحة الحبوبي
عقب انتهاء تصفية
المحتجين في الناصرية،
أثنى الصدر على أتباعه

الــذي يقدمه التيار الـصــدري على أنــه «وزيــر
ال ـ ـصـ ــدر» ،ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى س ــاح ــة ال ـح ـبــوبــي،
مضيفًا ع ـبــارة «تـنـظـيــف ســاحــة الـحـبــوبــي».
وق ــال ،فــي خـطــاب مــوجــه إل ــى عـنــاصــر التيار
ال ـ ـصـ ــدري« ،اآلن أي ـه ــا ال ـش ـج ـعــان اس ـت ـمــروا
بالتنظيف ،إلرجاع الحياة الطبيعية وإرجاع
هيبة الدولة» .وتكمن أهمية الناصرية ،التي
تعرف محليًا على أنها عاصمة الشيوعيني
ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـع ــراق ــي وامل ــدي ـن ــة ال ـت ــي أث ــرت
العراق بشخصيات ثقافية وأدبية وسياسية
مهمة على مــدى العقود املاضية ،فــي كونها
م ـح ــرك ــا ل ـب ــاق ــي مـ ــدن ال ـج ـن ــوب الـ ـع ــراق ــي فــي
االح ـت ـج ــاج ــات األخـ ـي ــرة وان ـت ــزع ــت ال ـص ــدارة
مــن ب ـغــداد وال ـب ـصــرة .وأي ـضــا كــونـهــا مدينة
في محافظة ذات كثافة سكانية عالية ،وهي

محط تنافس األحــزاب في كل انتخابات منذ
العام  2003ولغاية اآلن.
ويسعى الصدر الستهداف تظاهرات ذي قار،
وإن ـهــاء الــوجــود االحـتـجــاجــي فيها ،كونها
األس ـخــن .وق ــد انـطـلـقــت منها أول ــى حمالت
الرفض للصدر والتيار الصدري ،من خالل
الهتافات الساخرة ،ومنها ما وصف الصدر
بـ«صقر فويلح» ،وهو لقب مأخوذ من مثل
ع ــراق ــي ع ــن الـشـخـصـيــة املـتـقـلـبــة بــاملــواقــف.
كما أن هتافات أزعجت الصدر كثيرًا خالل
األشهر املاضية ،كان مصدرها املتظاهرين
ف ــي مــدي ـنــة ال ـن ــاص ــري ــة ،م ـثــل ه ـت ــاف «شـلــع
قـلــع وال ـقــال ـهــا وي ــاه ــم» ،بـمـعـنــى أن الـصــدر
ص ــاح ــب م ـقــولــة «ش ـل ــع قـ ـل ــع» ،ه ــو مـشـمــول
أيـ ـض ــا ب ــال ـت ــرح ـي ــل مـ ــن ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي.

رحيل ترامب :األردن يتنفس الصـعداء

هل تنتهي الضغوط األميركية
في زمن بايدن؟

عمان ـ أنور الزيادات
ّ

واجـ ـ ـ ــه األردن ف ـ ــي عـ ـه ــد إدارة ال ــرئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ض ـغ ــوط ــا
ك ـب ـي ــرة ،خ ـصــوصــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاملـلــف
الفلسطيني ،وفــرض «صفقة الـقــرن» ،وهي
خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف تـ ـم ــوي ــل وك ـ ــال ـ ــة غ ــوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «أونــروا»
في دولة تستضيف أكبر عدد من الالجئني
الفلسطينيني .وتعتبر القضية الفلسطينية
املحرك األساسي لعالقات ّ
عمان الخارجية،
والـ ـف ــاع ــل األه ـ ــم ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــداخ ـل ـي ــة.
وش ـه ــدت ال ـع ــاق ــات األردنـ ـي ــة  -األمـيــركـيــة
فــي عـهــد تــرامــب ،ال ــذي خـســر أخ ـي ـرًا سعيه
لوالية ثانية في مواجهة جو بايدن ،فتورًا
مـلـحــوظــا ،نتيجة اإلج ـ ــراءات والـسـيــاســات
التي اعتمدها كنقل السفارة األميركية إلى
القدس املحتلة ،وخطة اإلم ــاءات لتصفية
القضية الفلسطينية ،املـعــروفــة بـ«صفقة
القرن» .إال أن هذا الفتور لم ُيحدث تغييرًا
كـبـيـرًا فــي ال ـعــاقــات األردن ـي ــة  -األمـيــركـيــة
م ــن الـنــاحـيـتــن الـعـسـكــريــة واالق ـت ـصــاديــة.
على الرغم من ذلك ،تتطلع ّ
عمان اليوم إلى
مــرحـلــة جــديــدة فــي الـعــاقــات الثنائية مع
واشنطن ،مــع وصــول جــو بــايــدن إلــى سدة
الرئاسة األميركية.
شراكة الضرورة

من لقاء عبد اهلل الثاني وترامب في يونيو/حزيران )Getty( 2018

«الصدريني تعمدوا اإلساءة إلى املتظاهرين
واملعتصمني في ساحة الحبوبي .وصــاروا
يهتفون ضــدهــم ،ضمن ممهدات االستفزاز
قبل أن يقوموا بالهجوم بزجاجات حارقة
أت ــت ع ـلــى ال ـخ ـي ــام .وع ـن ــد م ـحــاولــة منعهم
ك ــان ــت ع ـم ـل ـيــة ف ـت ــح الـ ـن ــار ع ـل ــى امل ـمــان ـعــن
لعملية حرق الخيام» .ولفت إلى أن «الصدر
خالل األشهر املاضية سعى كثيرًا إلى إنهاء
االحتجاجات في ذي قار على طريقة إنهاء
التظاهرات في مدينة النجف ،ألن الناصرية
ه ــي األك ـث ــر س ـخــونــة ،ومـنـهــا انـطـلـقــت أكـثــر
الحركات االحتجاجية الغاضبة» .وأوضــح
أن «الصدر يستعد لالنتخابات على حساب
دماء العراقيني ،ويحتمي برئيس الحكومة
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـم ـكــن مــن
حماية املحتجني ،وبالتالي سقطا معًا في
جـ ّـب الظلم والـقـتــل واالغـتـيــال ،ولــن يتمكنا
من الحصول على ثقة العراقيني ،وتحديدًا
ف ــي ج ـن ــوب الـ ـع ــراق ،ب ـعــد سـلـسـلــة ال ـجــرائــم
التي ارتكبتها الحكومة بالشراكة مع التيار
الصدري».
وف ــي الــرفــاعــي امل ـج ــاورة لـلـنــاصــريــة ،سجلت
دائ ـ ــرة ص ـحــة امل ــدي ـن ــة إص ــاب ــة  23م ـت ـظــاه ـرًا
ج ـ ــراء ه ـج ــوم م ـم ــاث ــل ألنـ ـص ــار الـ ـص ــدر عـلــى
ســاحــة االعـتـصــام أمــس األول .وق ــال الناشط
ح ـيــدر ن ــوم ــان ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه تم
إحـ ـ ــراق ال ـخ ـي ــام ف ــي ال ـس ــاح ــة وت ـ ــم ت ـجــريــف
ال ـ ـصـ ــور واملـ ـنـ ـص ــة واإلن ـ ـ ـ ـ ــارة ب ــالـ ـج ــراف ــة مــن
قـبــل أن ـصــار ال ـصــدر .وب ــن أن ق ــوات األم ــن لم
تتحرك ،واكتفت بالتفرج ،في خطوة ال يمكن
تفسيرها غير أنها خوف أو تأييد ملا قام به
أتباع مقتدى الصدر.

يرى األردن في واشنطن شريكًا استراتيجيًا،
وف ــي عــاقــاتــه ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ض ــرورة
أمـنـيــة اسـتــراتـيـجـيــة ،فـيـمــا تـنـظــر الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ل ـه ــذا ال ـب ـلــد ك ـشــريــك ف ــي مـخـتـلــف
ّ
امل ـل ـف ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا م ـلــف ال ـحــل
النهائي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،
والتحالف الــدولــي ضــد اإلره ــاب ،حتى وإن
تغيرت اإلدارات .وفي عهد ترامب ،اقترحت
اإلدارة األميركية تخصيص  1.3مليار دوالر
كمساعدات لألردن ضمن مشروع موازنتها

للعام  ،2021في إطار الشراكة االستراتيجية
بني البلدين ،في إطــار مذكرة تفاهم مدتها
خمس سنوات ،تعهدت بموجبها واشنطن
ب ـت ـق ــدي ــم  1.275م ـل ـي ــار دوالر س ـن ــوي ــا مــن
املساعدات الخارجية لــأردن ،وذلك من عام
 2018إلى  ،2022ما مجموعه  6.375مليارات
دوالر.
ْ
وبالتأكيد ،فإن فوز ُبايدن -وهزمه لترامب-
لــه مــا بـعــده .ومــا إن أعـلــن خبر فــوز املرشح
الــدي ـم ـقــراطــي ون ــائ ــب الــرئ ـيــس ال ـســابــق في
انتخابات الــرئــاســة األميركية ،حتى ســارع
الـعــاهــل األردن ــي املـلــك عبد الـلــه الـثــانــي إلى
تـهـنـئـتــه وال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ـت ــان ــة ال ـع ــاق ــات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن .وعـ ــاد امل ـل ــك عبد
الله وهــاتــف أول مــن أمــس اإلثـنــن ،الرئيس
األميركي املنتخب ،معربًا عن «تطلعه للعمل
معه لتوطيد عالقات الشراكة االستراتيجية
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ع ـل ـي ـه ــا ل ـتــوس ـيــع
التعاون في مختلف املـجــاالت ،وبما يسهم
في تحقيق املصالح املشتركة وتعزيز األمن
واالستقرار في املنطقة».
فــي هــذا اإلط ــار ،يــرى وزي ــر اإلع ــام األردن ــي
الـســابــق محمد املــومـنــي ،وال ــذي ُيعتبر من
الشخصيات األردنية القريبة من واشنطن،
أن العالقات األردنية  -األميركية هي عالقات
استراتيجية راس ـخــة ،متوقعًا اسـتـمــرارهــا
ب ــال ــوتـ ـي ــرة ذات ـ ـهـ ــا مـ ــع اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .وي ـض ـي ــف امل ــومـ ـن ــي فـ ــي حــديــث
لـ«العربي الجديد» ،أن بالده «حافظت على
ال ـعــاقــة اإليـجــابـيــة مــع اإلدارات األمـيــركـيــة
الديمقراطية والجمهورية ،وحــاولــت دائمًا
أن ت ـب ـق ـي ـه ــا ضـ ـم ــن مـ ـسـ ـت ــوى م ــؤس ـس ــات ــي
واستراتيجي ،يقوم على الصراحة والتعاون
بني األصدقاء».
ويـتــوقــع الــوزيــر األردنـ ــي الـســابــق أن تمنح
ّ
إدارة بايدن مزيدًا من الزخم لحل الدولتني،
وه ـ ــو م ـ ــا ي ـ ـصـ ـ ّـب ف ـ ــي امل ـص ـل ـح ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة
العليا .كما أن االنفتاح على الفلسطينيني،
إضافة إلى إعــادة تمويلهم وتمويل منظمة

الصدر يثني على أتباعه

وعـقــب انـتـهــاء عملية تصفية املـحـتـجــن في
الناصرية ،أثنى الصدر على أتباعه .وكتب،
في تغريدة وجهها لهم« ،لقد أثبتم أن العراق
عــراق املرجعية ،عــراق الصدرين ،عــراق يطاع
فيه الله تعالى ،عراق ال يتحكم فيه من خالف
الحدود ،وعراق ال تتحكم به ثلة من الفاسدين
واملنحرفني» .وأضــاف «الـيــوم اعتراني األمــل
بأن تكون االنتخابات القادمة بيد الصالحني،
ُليخلصوا العراق من كل املسيئني من الداخل
والـخــارج .فال احتالل وال إرهــاب وال تطبيع،
وال فـقــر وال تــرهـيــب ،بــل دول ــة قــويــة وشعب
أبي».
وفي السياق ،قال الناشط البارز من مدينة
الناصرية علي الغزي ،لـ«العربي الجديد» ،إن

هجوم بأبعاد انتخابية

مــن جــان ـبــه ،اعـتـبــر الـسـيــاســي ال ـعــراقــي غيث
ال ـتـم ـي ـمــي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
هـ ـج ــوم الـ ـص ــدري ــن ع ـل ــى س ــاح ــة ال ـح ـبــوبــي
فــي الـنــاصــريــة بــأنــه ذو أبـعــاد انتخابية ،ألن
الـ ـص ــدر ي ـ ــدرك بـ ــأن ال ـت ـظ ــاه ــرات ع ـق ـبــة أم ــام
مشروعه ،كونها مدنية وتريد إحــداث تغيير
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ف ـع ـلــي .وأش ـ ــار إل ــى أن «عـمـلـيــة ف ــض ال ـصــدر
ل ــاح ـت ـج ــاج ــات فـ ــي ال ـن ــاص ــري ــة ك ــان ــت عـلــى
طريقة املليشيات الــوالئـيــة ،الـتــي استهدفت
املتظاهرين في بغداد عبر القنص والقنابل
الدخانية واالختطاف واالغتياالت» .وأكد أن
«تـبــريـكــات الـصــدر للجرائم وقـتــل الناشطني
واملتظاهرين ،جعلته يخسر أكثر مما يربح
خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن ،فـقــد ك ــان يـظــن أن
الـ ـص ــاة امل ــوح ــدة س ـتــوحــد أن ـ ـصـ ــاره ،إال أن
كثيرًا من أنصاره انسحبوا من التيار بسبب
الدموية في تغريدات الصدر وتعطشه للدماء،
وكذلك كتابات املدعو صالح محمد العراقي».
وك ــال ـع ــادة ،ل ــم يـكــن أم ــام الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
غـيــر ات ـخــاذ نـفــس اإلجـ ـ ــراءات الــروتـيـنـيــة في
التعامل مع املشاكل والجرائم .وأمر الكاظمي
بتشكيل لجنة تحقيقية بــاألحــداث األخـيــرة
في الناصرية ،وإعالن حظر تجول في املدينة،
وإقالة قائد الشرطة اللواء حازم الحازم .إال أن
االحتجاجات لم تتراجع ،وعــادت من جديدة
صباح أمــس الجمعة ،من دون وجــود للتيار
الـصــدري ،وكثافة في التواجد األمني لقوات
الجيش والشرطة .وقــال زيــاد جاسم الالمي،
أحـ ــد ج ــرح ــى ح ــادث ــة االع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى ســاحــة
الـحـبــوبــي فــي ات ـصــال هــاتـفــي مــن مستشفى
الحبوبي العام مع «العربي الجديد» ،إنهم لم
يكونوا يتوقعون فتح النار عليهم .وأضــاف
الالمي ،الذي أصيب برصاصة في فخذه ،أنهم
كــانــوا يـحــاولــون مـنــع ح ــرق خيمتهم عندما
بـ ــدأ إط ـ ــاق ال ــرص ــاص عـلـيـهــم ب ـش ـكــل أف ـقــي،
مــع ش ـعــارات ديـنـيــة وأخ ــرى خــاصــة بالتيار
ال ـصــدري يــرددون ـهــا دوم ــا .وب ــن أن الشرطة
اكتفت بنقل الجرحى للمستشفى بسياراتها
ولم تحاول منعهم من الهجوم.
فــي امل ـقــابــل ،رأى مــرصــد «أف ـ ــاد» الحقوقي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ع ـل ــى
املتظاهرين واحدة من أبرز وجوه التواطؤ
ال ـح ـكــوم ــي م ــع قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ف ــاع ـلــة فــي
ال ـب ــاد ،ويـمـكــن أن ت ـن ــدرج ضـمــن مـســاعــي
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة م ـب ـك ــرة الج ـ ـهـ ــاض أي مـسـعــى
ل ـحــراك سـيــاســي شـبــابــي مــدنــي فــي الـبــاد.
وطالب ،في بيان« ،رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،بالتخلي عن مسرحيات اللجان
الـتـحـقـيـقـيــة ال ــوه ـم ـي ــة ،ال ـت ــي امـ ـت ــازت بها
حكومته وبــاتــت غـطـ ً
ـاء للقتلة واملـجــرمــن،
وأن يلتزم بتعهداته في حماية املتظاهرين
واإلعالن عن مالبسات إزهاق أرواح املدنيني
ال ـعــزل عـلــى يــد مليشيات مسلحة تتجول
تحت غطاء الــدولــة والنظام السياسي في
البالد».
وتواصلت «العربي الجديد» ،مع نائب من
تـحــالــف «س ــائ ــرون» فــي ال ـبــرملــان الـعــراقــي،
واملـ ــدعـ ــوم م ــن الـ ـص ــدر .وق ـ ــال إن «ال ـص ــاة
امل ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة كـ ـ ـ ــان هـ ــدف ـ ـهـ ــا ت ـج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـي ــار
الـ ـ ـص ـ ــدري ،وم ـع ــرف ــة م ـس ـت ــوى االن ـض ـب ــاط
والحضور الجماهيري للصدريني ،بعد أن
شككت بعض الكتل والـتـيــارات السياسية
بتراجعه ،وهي غاية انتخابية على األكثر».
ّ
تحولت إلــى معركة بني
وبــن أن «الــدعــايــة
املتظاهرين وأنصار الصدر .وما حصل في
الناصرية قادته العواطف ولم تقده الحكمة.
هناك أخطاء سجلها التيار الصدري ،خالل
الـيــومــن املــاض ـيــن ،عـلــى نـفـســه ،وسيعمل
على تحقيقها إلعــادة الثقة بني الناشطني
والصدريني .وهــذا ال يعني أن املتظاهرين
لم يستفزوا التيار الصدري بهتافاتهم ضد
جهة جماهيرية ودينية لشريحة كبيرة من
العراقيني ،وهو الصدر».

مصير صفقة القرن
ّ
يصب في مصلحة األردن،
الـ«أونروا» أيضًا،
وسينهي «صفقة القرن» التي أعلنت اململكة
رف ـض ـه ــا .ك ـمــا يـعـتـبــر امل ــوم ـن ــي ،أن وص ــول
بايدن إلى البيت األبيض وإدارتــه الجديدة
ل ــن ي ــؤث ــرا ع ـلــى ع ــاق ــات األردن م ــع الـ ــدول
العربية األخ ــرى ،وهــي عــاقــات قائمة على
التاريخ واملصالح املشتركة ،بحسب قوله.
متغيرات في عهد بايدن

مــن جـهـتــه ،ي ــرى الــرئـيــس املـشـتــرك لــ«مــركــز
دراس ــات الشرق األوس ــط» ،جــواد الحمد ،أن
«متغيرات مهمة ستحصل بعد فوز بايدن،
وه ــي أن الـضـغــط ال ـشــديــد ال ــذي عــانــى منه
األردن بسبب توجهات اإلدارة الجمهورية
اليمينية املتطرفة في واشنطن ،واملتعاونة
م ــع ال ـي ـمــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وامل ـت ـش ــددة تـجــاه
بـ ــاده ،سـيـكــون أق ــل ،وه ــو مــا سيفتح أمــام
عـ ّـمــان فــرصــة ملــزيــد مــن ال ـحــوار والـتـفــاهــم».
ويـ ــوضـ ــح الـ ـحـ ـم ــد ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،أن األردن ك ــان يـتـعــرض فــي عهد
إدارة ت ــرام ــب ،لـضـغــوط مــرتـبـطــة بالقضية
الفلسطينية وقضايا التطبيع ،حتى من قبل
دول عربية ،مشيرًا إلــى أن اإلدارة الجديدة
بقيادة بايدن تتفهم ظروف األردن الداخلية
واإلقـلـيـمـيــة ،وت ـعــذره فــي كثير مــن املــواقــف،
وتمنحه هامشًا أكبر من اإلدارة الجمهورية
امل ـ ـغـ ــادرة ،ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ه ــذه الـقـضــايــا.
ويعتبر أن ذلك سينعكس أيضًا على دول لن
تستمر بالضغط على األردن ،خصوصًا في
مــا هــو مرتبط باملساعدات املــالـيــة ،وابـتــزاز
املوقف السياسي بسبب األزمة االقتصادية.

توقعات بأن يستعيد
األردن دوره اإلقليمي في
ّ
ظل إدارة بايدن

يقول أستاذ العلوم السياسية حسن الدعجة إنه لو نجح دونالد
ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لكان سيُقدم على
استكمال «صفقة القرن» ،قسرًا
وقهرًا ،لكن جو بايدن سيوازن
العالقات .ويــرى أن أي انسحاب
أميركي سياسي من المنطقة،
ربما ستقوم الصين الصاعدة
دولــيــً بملئه ،معتبرًا أن األردن
وغــيــره مــن الــــدول عليها أن
ُتشعب عالقاتها ،وأن تبحث عن
مصالحها التي تضمن استقرارها،
مبينًا أن السياسة الدولية ال ترحم.

ويـشـيــر الــرئـيــس املـشـتــرك لــ«مــركــز دراس ــات
الشرق األوسط» ،إلى لعب ّ
عمان قبل وصول
ت ــرام ــب إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،دورًا إقليميًا
مهمًا ،وهي لعبته بارتياح سواء مع اإلدارات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ـم ـهــور ُيــة أو الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
لـكــن أف ـضــل ال ـعــاقــات نـسـجــت ب ــن الـبـلــديــن
ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا.
ويتوقع الحمد أن يستعيد األردن دوره في
ّ
اإلقليم في ظل إدارة بايدن ،خصوصًا تجاه
القضية الفلسطينية والقدس املحتلة وإدارة
املقدسات ،وكذلك بالنسبة للقضية السورية.
ويعتقد الحمد أن اإلدارة الديمقراطية يهمها
استمرار الــدور األردنــي في املنطقة ،وهو ما
ينعكس على االستقرار الداخلي ،السياسي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ورب ـم ــا ي ـجـ ّـر إل ــى مـســاعــدات
مالية جديدة ودعم لوجستي .كما يعتقد أنه
لن يكون هناك ضغط سياسي من الواليات
املتحدة والحلفاء في املنطقة ،على املستوى
ال ــداخ ـل ــي ،ت ـج ــاه ق ــوى سـيــاسـيــة مـحـلـيــة أو
أفـ ـ ــراد ملــوق ـف ـهــم ال ـس ـيــاســي .وي ـش ــدد الـحـمــد
على أن األردن يقوم بــدور فاعل في محاربة
اإلرهــاب في املنطقة ،ودور هام في ممارسة
ال ـح ـيــاد اإلي ـج ــاب ــي ،وه ــو م ــا يـعـنــي أن هــذا

الــدور سيحظى بفرصة جديدة للتقدم ،وقد
يحصل ذلك على حساب دول عربية أخرى.
وح ـ ـ ــول ال ـق ـم ــة ال ـث ــاث ـي ــة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت فــي
أبوظبي أخيرًا بني امللك األردني وولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد وملك البحرين حمد
بن عيسى آل خليفة ،يــرى الحمد أنها قمة
استباقية مــن بعض ال ــدول ،للضغط على
ّ
للتريث في
األردن ،داعيًا الحكومة األردنية
مواقفها إلــى حــن تولي اإلدارة األميركية
الـجــديــدة مسؤولياتها ،مــؤكـدًا على الــدور
املحوري لألردن في املنطقة ،وأن هذا البلد
أم ـ ــام ف ــرص ــة الس ـت ـع ــادة دوره ال ـف ــاع ــل في
اإلقليم ،كما في السابق.
ب ــدوره ،يقول أستاذ العلوم السياسية في
جامعة الحسني بــن ط ــال ،الــدكـتــور حسن
ّ
التغير في
الدعجة ،لـ«العربي الجديد» ،إن
ّ
يصب في صالح األردن،
اإلدارة األميركية
فالقضية الفلسطينية هي القضية األولى
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،وف ـي ـم ــا ك ــان ــت إدارة
تــرامــب متحيزة ج ـدًا للكيان اإلســرائـيـلــي،
فــي «صـفـقــة ال ـق ــرن» وقـضـيــة ال ـقــدس ونقل
الـسـفــارة ،إال أن بــايــدن سيعيد الـتــوازنــات.
وب ــرأي ــه ،ف ــإن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـجــديــد،

لــن يلغي ال ـق ــرارات الـســابـقــة ،لكنه سيكون
ّ
أكثر تــوازنــا ،وهــو مؤيد لحل الدولتني ،ما
سيخفف الضغط على اململكة.
وي ـص ــف ال ــدع ـج ــة دعـ ــم ت ــرام ــب إلس ــرائ ـي ــل
بـ«الدعم املتطرف ،والــذي يتجاوز املبادئ
الــديـمـقــراطـيــة ال ـتــي ت ـنــادي بـهــا واشـنـطــن،
وقامت عليها الواليات املتحدة ،لكن بايدن
سيعيد األم ــور إلــى نـصــابـهــا» ،بــرأيــه .كما
يؤكد أسـتــاذ العلوم السياسية ب ــدوره ،أن
العالقة األردنـيــة  -األميركية استراتيجية
ووط ـي ــدة ،وتــركــز عـلــى املـصــالــح املـشـتــركــة،
مـعـتـبـرًا أن ف ــوز ب ــاي ــدن بــرئــاســة ال ــوالي ــات
املتحدة سيقوي املوقف األردني في منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط املـلـتـهـبــة .ويـلـفــت فــي هــذا
اإلطار ،إلى أن هذا يخدم السياسة الواقعية
األردنية في املنطقة ،والتي لم تمل كل امليل
إلـ ــى أي اتـ ـج ــاه ،ولـ ــم تـنـصــع لـلـضـغــوطــات
اإلقليمية وجابهتها ،مثل قضايا ّ
ضم غور
األردن ،وم ـحــاولــة دف ــع عـ ّـمــان للتخلي عن
ّ
دورها في كل من سورية وليبيا أيضًا.
وي ـ ـصـ ــف الـ ــدع ـ ـجـ ــة ت ـ ــرام ـ ــب بــال ـش ـخ ـص ـيــة
ال ـش ـع ـب ــوي ــة ،ف ـه ــو كـ ــان ي ــرك ــز ب ـش ـكــل أك ـبــر
ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد وقـ ـض ــاي ــا الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،لـكــن
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــن ي ــؤمـ ـن ــون ب ـ ـ ــدور أم ـي ــرك ــي
عـ ــاملـ ــي أكـ ـ ـب ـ ــر ،م ـت ــوق ـع ــا أن ت ـط ـغ ــى ال ـل ـغــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـفـتــرة
املـقـبـلــة .كـمــا يـتــوقــع أن يعيد بــايــدن ال ــدور
ال ـفــاعــل لـلـسـيــاســة األمـيــركـيــة فــي ال ـخــارج،
وأن يـسـتـمــر ال ــدع ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـ ــأردن،
املرتبط بسياسات الــدولــة العميقة .ويــرى
الــدعـجــة أن بــايــدن سيطالب األردن بمزيد
من الديمقراطية ،واإلصالحات السياسية،
وإطــاق الحريات ،لكنه سيوائم أيضًا بني
امل ـطــالــب الــديـمـقــراطـيــة وال ـق ـضــايــا األمـنـيــة
املرتبطة باالستقرار ،وهذا سينعكس ربما
على االنـتـخــابــات املحلية املقبلة ،ومجمل
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن األردن
مـنـفـتــح ع ـلــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ـقــارنــة ب ــدول
عربية أخرى.
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تقوم القوات المسلحة المصرية بتمويل أنشطتها االقتصادية عبر
عمليات االتجار باآلثار لصالح دول في الخليج .وشهدت الفترة الماضية
خــروج كميات كبيرة ونوعيات نــادرة من اآلثــار الفرعونية ،لصالح
شخصيات بارزة في الخليج ،بتنسيق أقرب إلى الرسمي

خاص

مباحثات حول «جونقلي» والتواجد العسكري

زيارة السيسي لجنوب السودان

آثار مصر

حضرت ملفات
عسكرية ومائية
مهمة في زيارة الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي ،أمس ،إلى
جنوب السودان

القاهرة ــ العربي الجديد

كلمة السر في تمويل
مشاريع القوات المسلحة

القاهرة ــ العربي الجديد

تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وع ـ ــام ـ ــات
استفهام عدة تثار حول مصادر
ت ـم ــوي ــل اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات وامل ـش ــاري ــع
الـعـقــاريــة الـتــي تنفذها الهيئة الهندسية
بــالـقــوات املسلحة والـشــركــات التابعة لها،
على مستوى مصر .يأتي هذا في ظل تردي
أوض ــاع االقـتـصــاد ،وعـجــز املــوازنــة ،وغض
الطرف عن أولــويــة قطاعات خدمية مهمة،
مثل الصحة والتعليم« .الـعــربــي الجديد»
حـقـقــت ف ــي م ـص ــادر تـمــويــل تـلــك املـشــاريــع
ال ـت ــي دأب ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ع ـبــد ال ـف ـتــاح
ُ
السيسي على التأكيد أنها ال تحمل موازنة
الــدولــة أيــة أعـبــاء ،مــن دون الحديث عــن أي
تفاصيل بشأن تلك املـصــادر .وأشــار خالل
تفقده مركز القيادة االستراتيجي للدولة
بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،أخيرًا ،إلى أن
نقل وحــدتــن فقط مــن الـحــرس الجمهوري
إلى املقر الجديد ،سيغطي  60في املائة من
تكلفة املركز الجديد املقام على مساحة 22
ألف فدان.
وأك ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـت ـط ــاب ـق ــة ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،أن «اآلث ـ ــار» ،هــي كلمة الـســر في
اإلنشاءات التي تنفذها الهيئة الهندسية،
وإس ـن ــاد كــافــة امل ـشــاريــع ال ـجــديــدة للهيئة
بـ ــاألمـ ــر امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ،ب ـح ـي ــث ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـقـ ــوات
املـسـلـحــة هــي امل ـســؤولــة عــن عملية تمويل
تلك اإلنشاءات ملنع الحديث عن االعتمادات
املالية ومصادرها .وقالت مصادر خاصة
إن عـمـلـيــات االت ـج ــار ف ــي اآلث ـ ــار ،ال ـتــي تتم
لصالح خزينة القوات املسلحة وأنشطتها
االقتصادية ،هي املصدر الرئيسي لتمويل
كــافــة امل ـشــاريــع الـتــي تـجــري حــالـيــا ،والـتــي
ت ــؤول ملكيتها وأربــاح ـهــا بـطــرق متعددة
بعد ذلك إلى خزينة القوات املسلحة مجددًا،
كــاشـفــة عــن عـمـلـيــات واس ـعــة ج ــرت أخ ـي ـرًا،
جميعها كــانــت لـصــالــح دول فــي الخليج.
كـمــا كـشـفــت امل ـص ــادر أن الـكـثـيــر مــن اآلث ــار
التي خرجت من مصر أخيرًا ،وانتقلت إلى
السعودية واإلم ــارات ،لصالح رمــوز كبيرة
فـ ــي الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،م ـس ـت ـخــرجــة مـ ــن عـمـلـيــات
تنقيب واقعة تحت تصرف القوات املسلحة.
وأكدت املصادر أن تلك العمليات تتم تحت
إشــراف قيادات كبيرة في القوات املسلحة،
بالتنسيق مع عدد من رجال األعمال ،الذين
يحترفون تلك التجارة منذ فترات طويلة.
وش ــددت املـصــادر على أن الـفـتــرة املاضية

ش ـه ــدت خـ ــروج ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة ونــوع ـيــات
ن ـ ـ ـ ــادرة مـ ــن اآلث ـ ـ ـ ــار الـ ـف ــرع ــونـ ـي ــة ،ل ـصــالــح
شـخـصـيــات بـ ــارزة ف ــي الـخـلـيــج ،بتنسيق
أقرب إلى الرسمي .وأكدت أن التنقيب عن
وأراض تخضع
اآلثار يجري داخل مناطق
ٍ
إلدارة وتبعية القوات املسلحة في عدد من
املحافظات .وقــال مصدر خــاص إنــه سمع
ً
م ـس ــؤوال ب ـ ــارزًا ف ــي ال ــدول ــة ي ـقــول إذا كــان
لدى دول الخليج البترول ،ويتصرفون به
بما يعود عليهم بالنفع ،ملــاذا ال نستفيد
مــن حجم اآلث ــار الـهــائــل فــي بــاطــن األرض،
والـ ـتـ ــي ال ت ـع ــد ذات ق ـي ـم ــة بــال ـن ـس ـبــة لـنــا
وال ت ـع ــود بــال ـن ـفــع؟ ب ـحــد تـعـبـيــر امل ـص ــدر.
وأضــاف :كانت هــذه رسالة كاشفة للغاية
ل ـش ـكــل ت ـف ـك ـيــر الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة.
وتابع املصدر «مــا يمكن التأكيد عليه أن
غــالـبـيــة عــوائــد عـمـلـيــات بـيــع اآلث ــار تصب
ف ــي ق ـن ــوات رسـمـيــة داخ ــل خــزيـنــة ال ـقــوات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة» .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـك ـث ـي ــر مــن
املشاريع اإلنشائية الحالية تجري بتنفيذ
وإشـ ـ ــراف الـهـيـئــة ال ـه ـنــدس ـيــة وق ـيــادات ـهــا،
وهناك العديد من تلك املشاريع ،تتم فوق
مناطق أثرية ،وذات تراث خاص ،والكثير
مـنـهــا شـهــد اس ـت ـخــراج ال ـعــديــد مــن القطع
الـ ـن ــادرة ،ال ـتــي اخـتـفــت بـعــد ذل ــك ول ــم يتم
تدوينها في سجالت وزارة اآلثار».
مـصــدر آخ ــر أك ــد ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أنــه
ب ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال اإلمـ ــاراتـ ــي
محمد العبار من تنفيذ العاصمة اإلدارية،
وعــدم دخــول أي مجموعات كبيرة لتنفيذ
املشاريع ،نظرًا لعدم جدواها حينها ،حيث
ك ــان امل ـب ــرر األس ــاس ــي ل ـلــرفــض م ــن جــانــب
كافة املجموعات العاملية التي تم التباحث
معها للدخول كشركاء في تنفيذ العاصمة
الجديدة ،هو عدم الجدوى االقتصادية من
جهة وكــذا عــدم قــدرة الـســوق املـصــري على
استيعاب العاصمة واملــدن الجديدة ماليًا.
وأوضــح أن كافة االستثمارات التي جاءت
بعد ذلك كانت بتوجيهات مباشرة ،وحملت
أسبابًا سياسية في خلفياتها ،على سبيل
املـثــال مــا جــرى مــع املـطــور الـعـقــاري هشام
طلعت مصطفى ،الذي تم إطالق سراحه من
السجن الذي يقضي فيه عقوبة  10سنوات
ب ـع ــد ت ــورط ــه ف ــي ق ـت ــل امل ـط ــرب ــة الـلـبـنــانـيــة
س ــوزان تميم ،بعفو رئــاســي ،قبل أن تعلن
بعدها مجموعة طلعت مصطفى العقارية
عن ضخ استثمارات بنحو  4مليارات جنيه
(ن ـحــو  63مـلـيــون دوالر) ،زادت بـعــد ذلــك،

الكثير من اآلثار
أراض تحت
مستخرجة من
ٍ
تصرف الجيش
حجم عوائد هذه
التجارة كان دافعًا إلقناع
السيسي بها
عرضت مقتنيات تاريخية فرعونية بمتحف «اللوفر» في أبوظبي ()Getty

لتنفيذ مشاريع عقارية بالعاصمة اإلدارية
الجديدة.
ودلـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ب ـ ـت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــدوى
االقـتـصــاديــة مــن هــذه املـشــاريــع فــي الوقت
الحالي ،حيث يعاني االقتصاد العاملي من
أزمات متعددة ،بما حدث في  ،2018قائلة:
«ح ـجــم االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة املـبــاشــرة
ف ــي م ـص ــر عـ ــام  ،2018ب ـلــغ  3.6م ـل ـيــارات
دوالر ،وبلغ حجم ما أخرجه األجانب من
أموال للخارج في نفس العام  3.7مليارات
دوالر» .وأوض ـ ـحـ ــت أن هـ ـن ــاك م ــن نـصــح
الـسـيـســي ،عـقــب انـسـحــاب الـعـبــار ،ورفــض
شـ ــركـ ــات ص ـي ـن ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـش ـ ــروع ،ب ــأن
يـتــم اإلع ــان عــن تـبـنــي الـهـيـئــة الهندسية
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ،ب ـح ـي ــث ت ـن ـف ــذ ض ــرب ــة الـ ـب ــداي ــة،
ووقتها سيكون هناك وسائل لدفع رجال
األعمال املصريني لالستثمار هناك ،وهو
تم تنفيذه بعد ذلك.
وكــانــت الحكومة املصرية قــد ألغت مذكرة
التفاهم املبرمة مع شركة «كابيتال سيتي
بـ ــارت ـ ـنـ ــرز» ،الـ ـت ــي ي ــدي ــره ــا رج ـ ــل األعـ ـم ــال
اإلم ـ ــارات ـ ــي م ـح ـمــد الـ ـعـ ـب ــار ،بـ ـش ــأن تـنـفـيــذ
العاصمة اإلدارية الجديدة ،وهو األمر الذي
بـ ــرره ال ـع ـبــار ،ف ــي تـصــريـحــات تلفزيونية
وقتها ،بأن الحكومة املصرية غيرت رأيها
فــي بعض الـبـنــود ،ويـحــق لها ألن االتـفــاق
غير مـلــزم ،وبــالـتــالــي لــم نتفق على وجهة
نظر واحــدة ،ولذلك انسحبنا من املشروع.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،قـ ــال م ـت ـخ ـصــص م ـص ــري فــي
مـجــال اآلث ــار إن ــه مـنــذ نـحــو  8س ـنــوات طــرأ
على عمليات االتجار باآلثار متغير جديد،
فـبـعــد أن كــانــت عـمـلـيــات الـبـيــع والـتـهــريــب
ت ـتــم ل ـصــالــح صـ ــاالت مـ ـ ــزادات ف ــي أوروب ـ ــا،

ويتم التهريب عبر طــرود دبلوماسية عن
طريق سفارات أفريقية في القاهرة ،ظهرت
دول ال ـخ ـل ـي ــج كـ ـس ــوق ن ـش ــط ل ـب ـيــع اآلث ـ ــار
املـصــريــة املـهــربــة ،وغـيــر املـسـجـلــة .وظـهــرت
أسـمــاء أم ــراء ،وعــدد مــن أثــريــاء الخليج في
ه ــذا ال ـس ــوق ،ال ــذي شـهــد ت ــواج ــد اإلمـ ــارات
والسعودية والكويت ،وبعض الشخصيات
القطرية.
ح ـج ــم عـ ــوائـ ــد ه ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارة ك ـ ــان داف ـع ــا
رئـيـسـيــا لـبـعــض امل ـقــربــن م ــن الــرئ ـيــس أن
يقنعوه بها كمصدر مهم ،يغطي خططه
بشأن «اإلن ـجــازات الشعبية» التي يسعى
ً
لتقديمها كعنصر مساعد ،بدال من التركيز
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض ،ورف ـ ــع أسـ ـع ــار ال ـخ ــدم ــات
امل ـقــدمــة ل ـل ـمــواط ـنــن .وأكـ ــد م ـصــدر خــاص
أنــه بعد إطــاع السيسي على قائمة تضم
رجال أعمال مصريني بارزين يعملون في
تـجــارة وتهريب اآلث ــار ،التي أعدتها جهة
سيادية ،كلف مقربني بوضع تصور كامل
بـشــأن تــوظـيــف هــذه اآللـيــة إلنـقــاذ الــوضــع
االق ـت ـص ــادي املـ ـت ــردي ،بـسـبــب الـسـيــاســات
التي تم اتباعها خالل بداية حكمه .وكان
فــي مـقــدمــة ه ــذه الـسـيــاســات تـفــريـعــة قناة
ال ـس ــوي ــس ،ال ـت ــي تـسـبـبــت ف ــي أزمـ ــة الـنـقــد
األجـ ـنـ ـب ــي ،وانـ ـخـ ـف ــاض ال ـس ـي ــول ــة امل ــال ـي ــة
بــال ـب ـنــوك امل ـح ـل ـيــة ،ب ـعــد س ـحــب املـصــريــن
مدخراتهم ،لشراء شهادات استثمار قناة
ال ـس ــوي ــس ذات الـ ـف ــائ ــدة األعـ ـل ــى حـيـنـهــا.
وأوضح املصدر أن ما شجع الرئيس على
املضي قدمًا في هــذا التوجه ،هو مشاركة
أجهزة سيادية مهمة في الدولة خالل عهد
الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــوع حـسـنــي م ـبــارك فــي تلك
التجارة ،في إشــارة إلــى جهاز أمــن الدولة

قبل تغيير اسمه إلى األمن الوطني ،وهو
م ــا ك ـش ـف ـتــه تـ ـق ــاري ــر سـ ـي ــادي ــة أيـ ـض ــا ك ــان
السيسي على علم بها .وأكد أن بعض تلك
الشخصيات األمنية واألجهزة كانت تقوم
بـعـمـلـيــة غـسـيــل لـتـلــك األم ـ ــوال ف ــي أنـشـطــة
اقتصادية ،بالتشارك مع رجال أعمال على
عالقات جيدة بها ،مقابل تبادل مصالح.
وأوض ــح املـصــدر أن االعـتـمــاد على األمــوال
امل ـتــوفــرة مــن عـمـلـيــات بـيــع اآلثـ ــار املصرية
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج كـ ــانـ ــت الـ ـ ـن ـ ــواة ال ـ ـتـ ــي وفـ ــرت
األسـ ــاس ال ــذي ت ــم عـلـيــه ب ـنــاء ال ـش ــروع في
ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـت ــي أع ـلــن
عنها السيسي .ولكن بالطبع كانت هناك
أم ـ ــور أخ ـ ــرى م ـس ــاع ــدة ،مـنـهــا ع ـلــى سبيل
املـثــال حصيلة بيع أراض ــي الــدولــة دون أن
تدخل ميزانية الدولة ،حيث صدرت قرارات
تخص القوات املسلحة بنسبة  51في املائة
وه ـي ـئــة امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ـمــران ـيــة ال ـجــديــدة
بنسبة  49فــي املــائــة مــن أراض ــي العاصمة
اإلدارية الجديدة ،لتضخ مواردها بميزانية
الهيئتني املستقلتني عــن ميزانية الــدولــة،
ل ـي ـن ـف ــق م ـن ـه ـم ــا عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فــي
العاصمة اإلدارية الجديدة.
وأع ـل ـن ــت اإلمـ ـ ـ ــارات ،ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني  ،2017افتتاح متحف جديد ،يشمل
مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبوظبي،
وأخـ ــرى أث ــري ــة ُم ـع ــارة م ــن مـتـحــف الـلــوفــر
بـفــرنـســا ،بـهــدف ج ــذب املــايــن مــن ال ــزوار
س ـنــويــا .وف ــي  17يــون ـيــو/حــزيــران ،2017
أعلن السيسي تعيني نفسه رئيسًا ملجلس
أمـنــاء املتحف املـصــري ،ملــا تمثله املقاصد
األثــريــة مــن ث ــروة قــومـيــة .وأص ــدر املجلس
ق ـ ـ ــرارًا ،ب ـعــدهــا ب ـي ــوم ــن ،ب ـم ـنــع اس ـت ـخــدام

خاص

كشفت مصادر قضائية مصرية على اطالع
بمستجدات قضية مقتل الـطــالــب اإليطالي
جــولـيــو ريجيني الـتــي أوشـكــت التحقيقات
فـيـهــا ع ـلــى إك ـم ــال خ ـمــس س ـن ــوات م ــن دون
ك ـش ــف ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري ع ــن ه ــوي ــة ال ـج ـنــاة
الحقيقيني ،أن االدع ــاء الـعــام اإليـطــالــي أبلغ
السلطات املحلية واملصرية بأنه حصل على
معلومات جديدة من مصادر لم يسمها ،ذكر
أنها عناصر استخباراتية وأمنية سابقة،
ّ
ق ــدم ــت ش ـ ـهـ ــادات ت ـف ـيــد بـ ـ ــأن ري ـج ـي ـنــي ك ــان
ً
مـعـتـقــا بـعــد اخـتـطــافــه فــي أح ــد مـقــار األمــن
الوطني التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضحت املصادر التي تحدثت لـ«العربي
ّ
الجديد» ،أن روما لم تكشف عن أي معلومات
ّ
إضافية في هذا الشأن ،وقالت إنها قد تبلغ
امل ـص ــري ــن ب ــامل ــزي ــد خـ ــال االج ـت ـم ــاع املـقـبــل
امل ـقــرر ع ـقــده فــي الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة رومــا
الس ـت ـك ـش ــاف ف ــرص ــة أخـ ـي ــرة ل ـل ـت ـع ــاون بــن
السلطات القضائية في البلدين.
وذك ـ ــرت املـ ـص ــادر أن فــريــق ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
املصرية القائم على القضية ،يشكك بشدة في
جدية املعلومات التي تدعي رومــا امتالكها
هـ ــذه امل ـ ــرة ب ـس ـبــب عـ ــدم وض ـ ــوح م ـصــدرهــا،
وع ـ ــدم وج ـ ــود أدل ـ ــة ف ــي أي أوراق مـصــريــة
على تــواجــد ريجيني فــي مبنى تابع لألمن
الوطني تحديدًا ،وكذلك لعدم اإلفـصــاح عن
ّ
تاريخ الواقعة املبلغ عنها .ورجحت املصادر
أن تكون هذه املعلومات محاولة جديدة من
روما النتزاع معلومات أكثر من املعنيني في
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القاهرة أو من األشخاص الذين اطلعوا على
تفاصيل األي ــام األخ ـيــرة مــن حـيــاة ريجيني
لـتـحـفـيــزهــم ع ـلــى اإلفـ ـص ــاح ع ـمــا لــدي ـهــم من
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ال س ـي ـم ــا مـ ــع تـ ـل ــوي ــح االدعـ ـ ـ ــاء
اإليطالي بقرب تحريك دعوى اتهام غيابية
بحق خمسة ضـبــاط مــن الــداخـلـيــة املصرية
ت ــؤك ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات ض ـل ــوع ـه ــم فـ ــي م ــراق ـب ــة
ريـجـيـنــي وتـتـبـعــه واع ـت ـقــالــه ق ـبــل اخـتـفــائــه
تمامًا ومقتله واكتشاف جثته.
ّ
وأكدت املصادر أن التلويح بتحريك الدعوى
الغيابية لــم ّ
يغير حتى اآلن االستراتيجية
املـصـ ًـريــة الـثــابـتــة فــي الـتـعــامــل مــع القضية،
ّ
قــائ ـلــة إن فــريــق ال ـن ـيــابــة امل ـخ ـتــص ل ــم يتلق
أي تعليمات بتغيير اتجاهات التحقيق أو
ال ـت ـعــاون ال ـق ـضــائــي ،لـكــن ف ــي حــالــة تحريك
الدعوى لن يكون هناك بد من الــرد قضائيًا
ب ــالـ ـط ــرق الـ ـت ــي رس ـم ـه ــا الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي.
ويعكف فريق من وزارة العدل وهيئة قضايا
الدولة والنيابة العامة على دراسة احتماالت
ق ـب ــول الـ ــدعـ ــوى وت ـق ــدي ــم مـ ــذكـ ــرات لـلـقـضــاء
اإليـطــالــي لرفضها ،ال سيما أنــه مــن املرجح
إقامتها في مواجهة السفارة املصرية بروما.
وح ــول الـضـبــاط املـصــريــن الـثــاثــة اآلخــريــن
غـيــر الخمسة املشتبه فـيـهــم ،والــذيــن طلبت
رومــا معلومات عنهم الشهر املــاضــي ،قالت
ّ
املصادر إن مصر لم تقدم أي بيانات عنهم ألن
الداخلية أكدت في خطاب رسمي عدم وجود
معلومات لديها عن األفعال الوارد ذكرها في
مــذكــرة االستفسار اإليطالية ،وبالتالي فقد
تــم غلق بــاب آخــر للبحث عــن املعلومات من
طــرف روم ــا .وكــان الضباط الثالثة يعملون

بــاألمــن الــوطـنــي فــي الـجـيــزة والـقــاهــرة خالل
فترة دراسة ريجيني في الجامعة األميركية
في مصر .وكان أحدهم قد تواصل مع بعض
زمـ ــاء ري ـج ـي ـنــي ف ــور ق ــدوم ــه ل ـل ـت ـعــرف على
طبيعة دراساته ،فيما أجرى ثانيهم اتصاالت
هــاتـفـيــة م ــع نـقـيــب ال ـبــاعــة ال ـجــائ ـلــن محمد
عبدالله ،الــذي اعـتــرف مــن قبل وتفاخر بأنه
سلم ريجيني لــأمــن املـصــري بعدما تشكك
ف ــي عـمـلــه لـحـســاب جـهــة أجـنـبـيــة ،وذل ــك في
مرحلة مبكرة تسبق مقتله بنحو عام كامل.
أم ــا ال ـضــابــط ال ـثــالــث ،ف ـكــان قــد كـتــب تـقــريـرًا
عن نشاط ريجيني بمعلومات استقاها من
مصادر وصفها بالسرية .واعتمد شرطيون
آخ ــرون راقـبــوا الطالب اإليـطــالــي الحـقــا على

هذا التقرير الذي تضمن الكثير من الوقائع
ال ـت ــي ت ــؤك ــد روم ـ ــا أن ـه ــا غ ـيــر سـلـيـمــة وغـيــر
متسقة مع نشاط ريجيني الــدراســي وكانت
تـهــدف بشكل أســاســي إلــى الـتـحــريــض عليه
وعـمــل قضية مــن ال ش ــيء .وه ــي طــريـقــة قــال
امل ـح ـق ـقــون اإلي ـط ــال ـي ــون ف ــي أح ــد ت ـقــاريــرهــم

فريق النيابة العامة
المصرية يشكك بجدية
المعلومات

يواصل النظام المصري إخفاء هوية الجناة الحقيقيين (ماركو بيرتوريلو/فرانس برس)

إن ـهــا م ـع ـتــادة ف ــي األج ـه ــزة األم ـن ـيــة بــالــدول
البوليسية وغير الديمقراطية.
أم ــا ال ـض ـبــاط الـخـمـســة املـ ـه ــددون بــالــدعــوى
الغيابية فهم الـلــواء ط ــارق صــابــر ،والعقيد
آس ــر ك ـمــال ،والـعـقـيــد هـشــام حـلـمــي ،واملـقــدم
م ـج ــدي ع ـبــدال ـعــال ش ــري ــف ،وأمـ ــن الـشــرطــة
محمود نجم.
واللواء طارق صابر ،كان خالل الواقعة يعمل
مــديــر قـطــاع فــي جـهــاز األم ــن الــوطـنــي ،وهــو
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء
على تقرير رفــع إليه مــن أحــد مساعديه عن
أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة
ال ـج ــائ ـل ــن ،ب ـم ـنــاس ـبــة ب ـح ـثــه ع ــن ال ـن ـقــابــات
املستقلة في مصر.
ّأما الضابط الثاني ،وهو العقيد آسر كمال،
والـ ـ ــذي كـ ــان يـعـمــل رئ ـي ـســا مل ـبــاحــث امل ــراف ــق
بالعاصمة ،فتوجد دالئــل ّ على أنه هو الذي
أشرف على رسم خطة تعقب ريجيني.
وبالنسبة للمقدم مجدي شــريــف ،هــو الــذي
أب ـل ــغ ع ـنــه ض ــاب ــط أف ــري ـق ــي ب ــأن ــه س ـمــع منه
حديثًا عفويًا أثناء تدريب للضباط األفارقة
فــي كـيـنـيــا ع ــام  ،2017اع ـتــرف فـيــه بـتــورطــه
ف ــي ق ـتــل ري ـج ـي ـنــي ،أو «الـ ـش ــاب اإلي ـط ــال ــي»
كما وصفه ،إلى حد القول بأنه «لكمه مرات
عــدة» بسبب «االشـتـبــاه فــي كونه جاسوسًا
بريطانيًا».
ّ
وتتجه التحقيقات اإليطالية إلى أن الضابط
مـجــدي شــريــف ش ــارك ثــاثــة ضـبــاط آخــريــن،
غـيــر الخمسة املشتبه فـيـهــم ،أو خلفهم في
إدارة مـلــف ريـجـيـنــي ،وأن ـهــم جميعًا قــامــوا
بتكوين شبكة من املخبرين حول ريجيني.

انطلقت أمس املرحلة «الثالثة واألخيرة» من
العملية العسكرية ضد «جبهة تحرير شعب
ت ـي ـغــراي» بــإقـلـيــم تـيـغــراي شـمــالــي إثـيــوبـيــا،
ح ـيــث ب ــدأ ال ـج ـيــش اإلث ـي ــوب ــي ه ـجــومــا على
عاصمة اإلقـلـيــم ميكيلي للقبض على قــادة
ّ
«ال ـج ـب ـهــة» ،بـعــدمــا ظ ــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء آبــي
أحمد على موقفه ،رافضًا الوساطات لوقف
املـعــارك ،وراضـيــا فقط باستسالم «الجبهة»
التي منحها أكثر من مهلة من أجل ذلك ،لكنها
رف ـضــت االن ـص ـي ــاع .وأفـ ــاد دب ـلــومــاســي على
اتصال مباشر مع السكان في تيغراي وقائد
«جـبـهــة تـحــريــر شـعــب ت ـي ـغــراي» دبــرصـيــون
جـبــرمـكـئـيــل ،وكــالــة «رويـ ـت ــرز» ،عـصــر أمــس،
ّ
بــأن قــوات الحكومة اإلثيوبية بــدأت هجومًا
للسيطرة على مدينة ميكيلي التي يقطنها
نـصــف مـلـيــون نـسـمــة .وق ــال جـبــرمـكـئـيــل في
رســالــة نصية ل ــ«روي ـتــرز» إن ميكيلي تحت
«ق ـصــف ع ـن ـيــف» .ث ـ ّـم ذك ــر ف ــي رس ــال ــة نصية
الحقة أن الجيش اإلثيوبي يستخدم املدفعية

متظاهرو تايالند يحذرون
من انقالب
ّ
ن ـ ـ ــظ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرون املـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــون
لـلــديـمـقــراطـيــة فــي تــايــانــد مسيرة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ــانـ ـك ــوك،
أم ــس الـسـبــت ،مــن دون أن تثنيهم
أوامـ ـ ـ ـ ــر االع ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ضــد
قـ ـ ــادة االحـ ـتـ ـج ــاج ف ــي وقـ ــت ســابــق
م ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع .وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـئ ــات
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،س ـ ـي ـ ـرًا عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــدام
وع ـلــى م ــن امل ــرك ـب ــات ،ف ــي املـسـيــرة
حــول العاصمة ،مجددين املطالبة

ب ـت ـن ـحــي رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــراي ــوت
ت ـشــان أوت ـشــا وحـكــومـتــه ،وتـعــديــل
الــدسـتــور ليكون أكـثــر ديمقراطية،
وإصـ ـ ـ ــاح الـ ـنـ ـظ ــام امل ـل ـك ــي لـجـعـلــه
أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـم ـس ــاء ل ــة .وت ـس ــود
م ـخــاوف بــن املحتجني مــن أن ــه إذا
شعرت الحكومة بأنها ال تستطيع
الـسـيـطــرة عـلــى االح ـت ـجــاجــات ،فقد
تفرض األحكام العرفية أو ُيطيحها
الجيش في انقالب.
(أسوشييتد برس)

انتخابات كشمير وسط
إجراءات أمنية
أدلــى اآلالف في إقليم كشمير الذي
تـسـيـطــر ع ـل ـيــه ال ـه ـنــد بــأصــوات ـهــم،
أمس السبت ،وسط إجــراءات أمنية
مـشــددة ودرج ــات ح ــرارة منخفضة
فــي املرحلة األول ــى مــن االنتخابات
املحلية ،وهــي األولــى منذ أن ألغت
ن ـي ــودل ـه ــي ال ــوض ــع ش ـب ــه املـسـتـقــل
للمنطقة املتنازع عليها .ويحق ملا
ي ـقــرب م ــن س ـتــة مــايــن نــاخــب في
املناطق العشرين باإلقليم املشاركة
في انتخاب  280عضوًا في مجالس
تنمية املناطق ،في عملية متداخلة
م ـ ــن ثـ ـم ــان ــي م ـ ــراح ـ ــل ت ـن ـت ـه ــي فــي
التاسع عشر مــن ديسمبر /كانون
األول املقبل.
(أسوشييتد برس)

المشيشي :انتهى زمن
التعاطي األمني مع
االحتجاجات
أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــون ـس ـيــة
ه ـشــام املـشـيـشــي (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــام
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان أم ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أن ـ ـ ــه لــم
يطرح التعاطي األمني مع الحراك
االجتماعي السلمي ،ألن هــذا األمر

زيارة السيسي هي األولى لجوبا بعدما استقبل سلفا كير سابقًا في القاهرة (األناضول)

إثيوبيا :بدء الهجوم على عاصمة تيغراي
بعد ثالثة أسابيع من
المعارك ،بدأ الجيش
اإلثيوبي أمس السبت
هجومًا على عاصمة
إقليم تيغراي ،بعدما
رفضت «جبهة تحرير
تيغراي» االستسالم

شرق
غرب

ّ
تشغل أول مفاعل
الصين
نووي محلي
بدأت الصني ،أول من أمس الجمعة،
ت ـش ـغ ـيــل م ـفــاع ـل ـهــا ال ـ ـنـ ــووي األول
املـحـلــي اإلن ـت ــاج ،مــا يـشـكــل مرحلة
هــامــة على طريقها لالستقالل عن
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـغــرب ـيــة .وبــإم ـكــان
املفاعل «هــوالــونــغ وان» (هوالونغ
األول) الــذي ُربــط الجمعة بالشبكة
الـكـهــربــائـيــة الــوطـنـيــة ،إن ـتــاج نحو
عشرة مليارات كيلواط في الساعة
كـ ــل س ـ ـنـ ــة ،مـ ــع خـ ـف ــض ان ـب ـع ــاث ــات
الـكــربــون بـمـقــدار  8,16مــايــن طن،
وفق ما أوضحت املؤسسة الوطنية
النووية الصينية.
(فرانس برس)

متابعة

قضية ريجيني :إيطاليا تضغط بشهادات جديدة
القاهرة ــ العربي الجديد

الكاميرات داخل املخازن ،بدعوى الحفاظ
عـلــى اآلث ــار مــن ال ـســرقــة .وف ــي  25يــولـيــو/
ت ـمــوز  ،2017وف ــي واق ـعــة تـعــد األولـ ــى من
نــوعـهــا انـقـطـعــت الـكـهــربــاء ،مل ــدة تــزيــد عن
الـســاعـتــن بـمـطــار ال ـقــاهــرة ،مــا تسبب في
تــأخــر إق ــاع  12رحـلــة ط ـيــران دول ـيــة ،قبل
أن يعلن فــي  16أغـسـطــس/آب عــن اختفاء
 33ألــف قطعة أثــريــة مــن مـخــازن املتاحف.
ومنعت صحيفة «املصري اليوم» ،اململوكة
لــرجــل األع ـم ــال ص ــاح دي ــاب ،وقـتـهــا نشر
م ـقــال لــرئـيــس تـحــريــر صـحـيـفــة «األهـ ــرام»
الـســابــق عـبــد الـنــاصــر ســامــة ،شــن خالله
هجومًا ح ــادًا على اإلمـ ــارات ،بعد الكشف
عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى
ال ـع ـصــر ال ـفــرعــونــي ف ــي مـتـحــف «ال ـلــوفــر»
بأبوظبي.
ونشر سالمة مقاله املمنوع على صفحته
ً
الشخصية بـمــوقــع «فـيـسـبــوك» ،متسائال
ع ــن م ـصــدر الـقـطــع األث ــري ــة امل ـصــريــة الـتــي
ظهرت خالل جولة تفقدية ملتحف أبوظبي
لكل من حاكم دبي محمد بن راشد ،وولي
ع ـه ــد أب ــوظـ ـب ــي م ـح ـم ــد بـ ــن زاي ـ ـ ــد ،وي ـق ــول
ا ُمل ـس ــؤول ــون ف ــي اإلمـ ـ ــارة الـخـلـيـجـيــة إنـهــا
ضـ ـم ــت إلـ ـي ــه فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة .وقـ ــال
سالمة إن «املتحف اإلماراتي يضم العديد
مــن اآلث ــار الفرعونية ،مــا يـطــرح تـســاؤالت
مـهـمــة ،مـثــل :مـتــى خــرجــت ه ــذه الـقـطــع من
م ـصــر ،وم ــن بـيـنـهــا تــوابـيــت كــامـلــة كبيرة
الـحـجــم؟ وم ــن هــو صــاحــب ال ـقــرار فــي هــذا
الـ ـش ــأن؟ وإذا كـ ــان م ـص ــدره ــا ل ـيــس مـصــر
ً
مـ ـب ــاش ــرة ،أو جـ ـ ــاء ت م ــن م ـت ـحــف ال ـلــوفــر
بـ ـب ــاري ــس ،ف ـه ــل واف ـ ـ ــق الـ ـج ــان ــب امل ـص ــري
على ذلك؟».

كشفت مصادر مصرية خاصة ،تفاصيل
أجندة زيارة الرئيس املصري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـس ــي امل ـف ــاج ـئ ــة إل ـ ــى دولـ ـ ــة ج ـنــوب
السودان ،التي وصل إليها صباح أمس
ال ـس ـبــت ،وال ـت ــي ع ـلــى رأس ـه ــا مـســألـتــان
هما إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي
املـتــوقــف ،وال ـتــواجــد الـعـسـكــري املـصــري
ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــودان .وق ــال ــت امل ـص ــادر،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ال ــزي ــارة الـتــي
تستمر ملدة يوم واحد وتأتي في توقيت
بالغ الدقة ،تتناول ملفات عدة ،بعضها
مـتـعـلــق بـ ًمـلــف س ــد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي،
ّ
م ــوض ـح ــة أن ه ـن ــاك ت ــواف ـق ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
ال ــرؤى بــن الـقــاهــرة وجــوبــا ،بشأن أزمــة
مياه النيل مع إثيوبيا .وأشارت املصادر
إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك م ـب ــاح ـث ــات م ـت ـق ــدم ــة بــن
مصر وجنوب السودان ،ودولة السودان،
بشأن إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي
املتوقف ،في إطار الحلول الرامية لتقليل
اآلثـ ـ ــار الـسـلـبـيــة امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى حصص
مـصــر والـ ـس ــودان م ــن م ـيــاه ال ـن ـيــل ،ج ــراء
التعنت اإلثيوبي بشأن املخاوف املصرية
ّ
وال ـس ــودان ـي ــة .ول ـف ـتــت املـ ـص ــادر ،إل ــى أن
إحـيــاء امل ـش ــاورات الـخــاصــة بـشــأن القناة
الــواق ـعــة عـلــى نـهــر الـجـبــل بــدولــة جنوب
ال ـس ــودان ،ج ــاء فــي أع ـقــاب زي ــارة سابقة
قــام بـهــا رئـيــس جـهــاز امل ـخــابــرات العامة
امل ـصــري ال ـلــواء عـبــاس كــامــل إل ــى جنوب
ّ
السودان ،إال أن هناك تكتمًا شديدًا بشأن
تلك املشاورات في الوقت الحالي.
ّ
كـمــا أك ــدت امل ـص ــادر أن هـنــاك مـحــادثــات
أمنية وعسكرية مصرية جنوب سودانية
ت ـج ــري م ـنــذ أش ـه ــر ع ـ ــدة ،ب ـش ــأن تــواجــد
ع ـس ـكــري م ـصــري ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــودان،
وال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى شـ ـك ــل هـ ـ ــذا الـ ـت ــواج ــد،
وإم ـك ــان ـي ــة ت ـط ــوي ــره إلـ ــى إق ــام ــة ق ــاع ــدة
عـسـكــريــة مـصــريــة ه ـن ــاك .وأوض ـح ــت أن

هناك تواجدًا مصريًا عسكريًا فنيًا ضمن
اتـ ـف ــاق ــات م ـب ــرم ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،خــاصــة
لـنــاحـيــة الـ ــدور ال ــذي تلعبه ال ـقــاهــرة في
هيكلة القوات املسلحة بجنوب السودان،
ودمـ ــج املـلـيـشـيــات املـسـلـحــة ف ــي ال ـق ــوات
النظامية ،وتزويد األخيرة بأسلحة.
ّ
وكـشـفــت امل ـص ــادر أن امل ـف ــاوض ــات بـشــأن
وج ــود مــركــز عـسـكــري لوجستي مصري
أو إنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة ف ــي ج ـنــوب
ال ـس ــودان ،كــانــت قــد توقفت خــال الفترة
املــاضـيــة ،بعدما أبــدت إثيوبيا اعتراضًا
على ذلك لدى الجانب جنوب السوداني،
الــذي تربطه أيضًا بــأديــس أبــابــا عالقات
يمكن وصفها بالجيدة ،على حد تعبير
ّ
امل ـص ــادر .إال أن االشـتـبــاكــات والـتــوتــرات
ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا إق ـل ـي ــم ت ـي ـغ ــراي بـشـمــال
الـ ـ ـب ـ ــاد ،واملـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف م ـ ــن تـ ــأثـ ــر ج ـن ــوب
السودان من وراء هذه االضطرابات ،باتت
فــي الـحـسـبــان .ونــاقــش الــرئـيــس املـصــري
عبد الفتاح السيسي مع نظيره في جنوب
الـســودان سلفا كير ميارديت ،أمــس ،آخر
امل ـس ـت ـجــدات ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمـفــاوضــات
سد النهضة ،وجرى التوافق حول أهمية
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن
حـ ــول مـ ــلء وت ـش ـغ ـيــل ال ـ ـسـ ـ ّـد ،م ــع تـعــزيــز
التعاون بني دول حوض النيل على نحو
ُيـحـقــق املـصــالــح املـشـتــركــة لـشـعــوب دولــه
كافة ،وتجنب اإلضرار بأي طرف.
يذكر أن مشروع قناة جونقلي يقع على
نهر الجبل بدولة جنوب السودان ،والذي
توقف العمل به عام  1983بسبب الحرب
األهلية التي اندلعت وقتها بني الحكومة
السودانية و«الـحــركــة الشعبية لتحرير
الـســودان» بقيادة جــون قرنق ،بعد حفر
 260كيلومترًا من إجمالي  360كيلومترًا.
وب ــدأ الـحــديــث ح ــول حـفــر قـنــاة جونقلي

ع ــام  1983ب ـمــوجــب ات ـف ــاق املـحــاصـصــة
الخاص بمياه النيل بني مصر والسودان
املوقع عــام  .1958وجــرت على ضــوء ذلك
دراسات وبحوث مكثفة ليتوصل البلدان
إلى خطة عمل تهدف لالستفادة من املياه
الضائعة في منطقة السدود ومستنقعات
بحر الجبل (جزء من نهر النيل بجنوب
الـ ـس ــودان) .وأوص ــت ال ــدراس ــات بأهمية
حـفــر ق ـنــاة تـسـتــوعــب امل ـي ــاه ال ــزائ ــدة من
املستنقعات وكـمـيــات امل ـيــاه الـتــي كانت
تتبخر سنويًا من دون االستفادة منها،
وذل ــك بحفر خــط مــائــي يــربــط بــن منبع
القناة بوالية جونقلي حتى املصب عند
فم نهر السوباط بالقرب من مدينة ملكال
بجنوب السودان.
ون ـ ـ ّـص االت ـ ـفـ ــاق بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن ع ـل ــى أن
يتعاونا معًا فــي إنـشــاء مشاريع زيــادة
إي ـ ــرادات الـنـيــل بـمـنــع الـضــائــع مــن مياه
ح ـ ــوض ال ـن ـي ــل ،ع ـل ــى أن ي ـق ـســم صــافــي
فـ ــائـ ــدة ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ع ـل ــى ال ــدول ـت ــن
باملناصفة ،ويسهم كل منهما في تكلفة
تلك املشاريع وفوائدها.
وب ـعــد م ـح ــاوالت ع ــدة لـبـحــث الـخـيــارات
األفضل لشق القناة ،اتفق القائمون على
امل ـشــروع مــن الـخـبــراء واملـخـتـصــن على
أن يمتد الـخــط مــن مدينة بــور حاضرة
بــواليــة جونقلي إل ــى مـلـكــال بـطــول 360
كيلومترًا .وبالفعل بــدأ شــق القناة بني
م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان ع ـقــب ح ــرب أك ـتــوبــر/
تـشــريــن األول  ،1973وت ـحــدي ـدًا فــي عــام
 ،1974بهدف توفير املياه الضائعة في
املستنقعات ،وذلك بزيادة إيرادات املياه
لنهر النيل بنحو  55مليون متر مكعب.
وت ــم حـتــى اآلن تنفيذ ال ـجــزء األك ـبــر من
مـ ـش ــروع ال ـق ـن ــاة ب ـح ـفــر  260كـيـلــومـتـرًا
بواسطة شركتني فرنسيتني ،ولكن العمل
توقف عند قرية الكونقر نتيجة نشوب
الحرب األهلية في جنوب الـســودان .في
حــن لجأت الشركتان الفرنسيتان بعد
ت ــوق ــف املـ ـش ــروع إل ــى الـتـحـكـيــم ال ــدول ــي
ضد حكومة الـســودان ،بحكم أن منطقة
امل ـش ــروع تـقــع فــي أراضـ ــي األخ ـيــر حتى
استقالل دولة جنوب السودان في .2011
وأص ــدرت هيئة التحكيم حكمًا لصالح
الشركتني الفرنسيتني بــإلــزام الحكومة
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي وزارة ال ـ ــري
السودانية ،باعتبارها الطرف املتعاقد،
بدفع تعويض لهما .وبالفعل استمرت
م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان ف ــي دفـ ــع تـعــويـضــات
للشركتني الفرنسيتني حتى عام .2000
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ّ
في الهجوم .وصــرح الدبلوماسي بــأن هناك
أنباء وردت بشأن انفجارات في شمال املدينة.
وذكــر دبلوماسي آخر أن الهجوم بــدأ .كذلك،
أعلنت قـنــاة «تـيـغــراي تــي.فــي ».التلفزيونية
عن تعرض ميكيلي ،للقصف ظهر أمس.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت سـ ــابـ ــق أم ـ ـ ـ ــس ،أع ـ ـلـ ــن ال ـج ـي ــش
اإلثيوبي السيطرة على بلدات استراتيجية
ه ــام ــة م ــن قـ ــوات «ج ـب ـهــة ت ـحــريــر ت ـي ـغــراي»،
والتوجه نحو ميكيلي ،وذلك في تصريحات
نقلتها هيئة اإلذاع ــة والتلفزيون اإلثيوبية
«فانا» عن الجنرال حسن إبراهيم ،القيادي
ف ــي قـ ــوات ال ــدف ــاع الــوط ـن ـيــة .وقـ ــال إبــراه ـيــم
ّ
ف ــي ب ـيــان إن الـجـيــش الــوط ـنــي سـيـطــر على
بـلــدة وي ـكــرو االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تبعد 50
كيلومترًا شمالي ميكيلي ،مضيفًا أن قوات
الجيش ستسيطر على مركز إقليم تيغراي
في غضون أيام .وأوضح املسؤول العسكري
أن قــوات الجيش سيطرت أيضًا على بلدات
عدة أخرى ،منها هاوزن وأبريها ووتسبيها،
ووكـ ـ ــرو ،وأغـ ـ ــوال .ك ـمــا سـيـطــر ال ـج ـيــش على
جبل ميسيبو االستراتيجي وال ــذي يتمتع
بمكانة حاسمة للسيطرة على ميكيلي في
غضون أيام قليلة ،بحسب البيان.
وت ـع ـهــد إب ــراه ـي ــم بــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى املــدي ـنــة
«على جميع الجبهات» .وقــال« :من املحتمل
أن يــذهــب ب ـعــض امل ـط ـلــوبــن إل ــى عــائــاتـهــم
أو املناطق املـجــاورة وأن يحاولوا االختباء
لبضعة أيــام .قواتنا املسلحة بعد السيطرة
ع ـل ــى م ــدي ـن ــة م ـي ـك ـي ـلــي س ـت ـك ـلــف ب ـم ـط ــاردة
واعـتـقــال ه ــؤالء املـجــرمــن واح ــدا تـلــو اآلخــر
أيـنـمــا ك ــان ــوا» .م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت املـتـحــدثــة

باسم مكتب رئيس ال ــوزراء ،بيليني سيوم،
في بيان إن «القوات اإلثيوبية ال تنفذ مهمة
لـقـصــف مــديـنـتـهــا وش ـع ـب ـهــا .ت ـظــل ميكيلي
واحدة من أهم املدن اإلثيوبية وجهود تقديم
ال ــزم ــرة اإلجــرام ـيــة لـلـعــدالــة ال تـنـطــوي على
قـصــف تمييزي مثلما تلمح جبهة تحرير
تـيـغــراي وأبــواق ـهــا الــدعــائ ـيــة» .وأض ــاف ــت أن
«س ــام ــة اإلث ـي ــوب ـي ــن ف ــي مـيـكـيـلــي وإق ـل ـيــم
تيغراي ما زالت أولوية للحكومة الفيدرالية».
وال يمكن التحقق من مزاعم طرفي الصراع
امل ـس ـت ـمــر م ـن ــذ ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ب ــن الـ ـق ــوات
الحكومية و«جبهة تحرير تـيـغــراي» ،نظرًا
النـقـطــاع االت ـص ــاالت واإلن ـتــرنــت فــي اإلقليم
باإلضافة إلى القيود املشددة على دخوله.
وكانت الحكومة أعطت «الجبهة» مهلة يوم
األح ـ ــد امل ــاض ــي إللـ ـق ــاء الـ ـس ــاح أو مــواج ـهــة
هجوم على ميكيلي .وانقضت هذه املهلة يوم
األرب ـعــاء املــاضــي .وأبـلــغ آبــي مبعوثي ســام
أفــارقــة أول مــن أمــس الجمعة عــزمــه مواصلة
ّ
العمليات العسكرية وأن حكومته ستحمي
املدنيني في تيغراي ،لكنه أشار إلى أنه يعتبر
الصراع شأنا داخليا ،وترفض حكومته حتى
اآلن محاوالت الوساطة .ويثير الهجوم على

أعلن الجيش اإلثيوبي
السيطرة على بلدات
استراتيجية هامة

امل ــدي ـن ــة امل ـك ـت ـظــة بــال ـس ـكــان واح ـت ـم ــال وق ــوع
ق ـت ـلــى ب ــن امل ــدن ـي ــن ،ق ـلــق امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي.
وق ــال ــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة إن ال ـن ــاس ي ـف ــرون من
ميكيلي مــع اقـتــراب الـقــوات الحكومية .وليل
ُ
ال ـج ـم ـع ــة ،اس ــت ـه ُــدف ــت ال ـع ــاص ـم ــة اإلري ـت ــري ــة
أسمرة بصاروخ أطلق من إقليم تيغراي ،وفق
مــا أف ــاد أرب ـعــة دبـلــومــاسـيــن وكــالــة «فــرانــس
ب ــرس» ،فــي هـجــوم هــو الثاني مــن نــوعــه منذ
ّ
ان ــدالع امل ـع ُــارك .وقــال أحــد الدبلوماسيني إن
«صاروخا أطلق من إقليم تيغراي سقط على
ما يبدو في جنوب أسمرة» ،مشيرًا إلى عدم
ورود أي مـعـلــومــات ع ــن س ـقــوط ضـحــايــا أو
وقوع أضرار.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـي ــان مـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
إري ـت ــري ــا ،ف ــي وق ــت مـبـكــر أم ــس ال ـس ـبــت ،إنــه
ُسمع دوي «ضــوضــاء عالية ،ربما انفجار»
في العاصمة أسمرة مساء الجمعة .وسبق
ّ
أن اتـه ـمــت الـجـبـهــة حـكــومــة آب ــي بــاسـتـقــدام
الدعم العسكري من إريتريا ،وهو أمر تنفيه
الحكومة اإلثيوبية .في غضون ذلك ،حذرت
رس ــال ــة أرسـ ـل ــت إلـ ــى الـ ـسـ ـف ــارات ف ــي أدي ــس
أبابا الجمعة امللحقني العسكريني من أنهم
سـيـكــونــون عــرضــة لـلـطــرد إذا تــواص ـلــوا مع
أع ــداء إلثيوبيا لــم تحددهم بــاالســم .وقالت
ال ــرس ــال ــة إن «ب ـع ــض امل ـل ـح ـقــن الـعـسـكــريــن
يعملون مع من يهددون أمن البلد» .وكانت
نسخة الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»
ت ـح ـمــل ت ــوق ـي ــع الـ ـجـ ـن ــرال ب ــول ـت ــي تــادي ـســي
مسؤول العالقات الخارجية في وزارة الدفاع.
(العربي الجديد ،رويترز،
أسوشييتد برس ،األناضول)

ال يتماشى مع تونس الديمقراطية
واملــدنـيــة ،وال مــع مـقــاربــة الحكومة
ال ـت ـش ــارك ـي ــة الـ ـت ــي م ـف ــاده ــا أن كــل
تــون ـســي ش ــري ــك ف ــي وط ـن ــه .وش ــدد
عـ ـل ــى أن زم ـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــاط ــي األمـ ـن ــي
الصرف انتهى.
(العربي الجديد)

أميركا تغلق  10قواعد
في أفغانستان
ق ــال مـســؤولــون أمـيــركـيــون وأفـغــان
ل ـص ـح ـي ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن بـ ــوسـ ــت»
األميركية ،أول من أمس الجمعة ،إن
ّ
الــواليــات املتحدة أغلقت مــا ال يقل
عن  10قواعد في عموم أفغانستان
منذ فبراير /شباط املاضي .ونقلت
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن (لـ ــم
تسمهم) قولهم إن واشنطن أغلقت
الـ ـق ــواع ــد م ـن ــذ ات ـف ــاق ـه ــا م ــع حــركــة
ط ــال ـب ــان ،م ـش ـيــرة إل ــى أن تفاصيل
عملية اإلغالق ال تزال غامضة.
(األناضول)
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استطاعت قناة «دويتشه فيله» األلمانية ،باالشتراك مع صحيفة «دير شبيغل» ،إثبات أن قائد «الفرقة الرابعة» في قوات النظام
السوري ماهر األسد ،بتفويض مباشر من رئيس النظام بشار األسد ،هو من أصدر األمر المباشر باستهداف الغوطة الشرقية لدمشق
بغاز السارين ،وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمتهما

تحقيقات سورية ـ ألمانية توثق جرائم آل األسد

دور بشار وماهر بالهجمات الكيميائية
عماد كركص

تـ ـت ــراك ــم األدلـ ـ ـ ــة ع ـل ــى وقـ ــوف
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوري وراء
ال ـه ـج ـمــات الـكـيـمـيــائـيــة بعد
انـ ــدالع ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ،وال ـت ــي أودت
ب ـح ـيــاة امل ـئ ــات م ــن املــدن ـيــن ال ـســوريــن
في مناطق متفرقة ،خصوصًا الهجوم
ال ــذي ذه ــب ضحيته نـحــو  1450مدنيًا
ف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة مـنـتـصــف ،2013
وهـ ـج ــوم ــي خـ ـ ــان شـ ـيـ ـخ ــون فـ ــي 2017
ودوما في  ،2018وسقط بسببهما نحو
 100قتيل ومئات املصابني.
وكشفت قناة «دويتشه فيله» األملانية،
أول م ــن أمـ ــس ،ع ــن م ـع ـلــومــات حصلت
عـلـيـهــا م ــن م ـن ـظ ـمــات س ــوري ــة ،جمعت
وثــائــق ح ــول الـهـجـمــات ،خـصــوصــا في
الـغــوطــة وخ ــان شـيـخــون ،تـظـهــر تــورط
النظام فــي الهجومني .وأش ــارت إلــى أن
املعلومات جــاءت ضمن تحقيق أجرته
الـ ـقـ ـن ــاة ب ــال ـش ــراك ــة مـ ــع ص ـح ـي ـفــة «ديـ ــر
ش ـب ـي ـغــل» األمل ــان ـي ــة .وأوضـ ـح ــت الـقـنــاة
وال ـص ـح ـي ـفــة أن امل ـع ـل ــوم ــات ب ــات ــت قيد
التحقيق أم ــام «وح ــدة جــرائــم الـحــرب»
األملــان ـيــة ،بـعــد تـقــديــم منظمات ســوريــة
شكوى رسمية للمدعي الـعــام األملــانــي،
باالستعانة بشهود وناجني من املجازر.
وأشارت القناة ،في تحقيقها ،ومن خالل
نسخ من الوثائق واملعلومات التي وصلت
إلـيـهــا ،إلــى أن مــاهــر األس ــد ،وهــو شقيق
رئيس النظام بشار األسد ،ويقود الفرقة
الــراب ـعــة فــي ق ــوات ال ـن ـظــام ،هــو الـقـيــادي
العسكري الــذي أمــر مباشرة باستخدام
غ ـ ــاز الـ ـس ــاري ــن ف ــي هـ ـج ــوم ال ـغ ــوط ــة فــي
أغسطس/آب  ،2013بعد تفويض مباشر
من بشار بتنفيذ الهجوم.

األسد متورط بالهجمات
ونقلت القناة عن القانوني الــذي يعمل
مع فريق التقاضي ضمن مبادرة «عدالة
املـجـتـمــع امل ـف ـتــوح» ،سـتـيــف كــوسـتــاس،
قوله «لدينا دليل على أن األسد متورط
في صنع القرار .لن أقول إننا أثبتنا ذلك
بــأنـفـسـنــا ،لـكــن لــديـنــا بــالـتــأكـيــد بعض
املـعـلــومــات الـتــي تشير إل ــى تــورطــه في
هـجـمــات ال ـس ــاري ــن» .وأضـ ــاف «أظـهــرنــا
أن ه ـنــاك وحـ ــدة م ـح ــددة تـسـمــى ال ـفــرع
 450داخ ــل مــركــز ال ــدراس ــات والـبـحــوث
ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ش ــارك ــت بـشـكــل
كبير فــي التخطيط لهجمات السارين
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا» .وأوضـ ـ ـ ــح أنـ ـه ــم أظـ ـه ــروا
ال ـت ـس ـل ـســل الـ ـقـ ـي ــادي امل ـ ـتـ ــورط ف ــي تـلــك
ال ــوح ــدة وصـلـتـهــا بــالـقـصــر الــرئــاســي.
وكشف كوستاس أن ماهر األسد أعطى
األمــر الرسمي على مستوى العمليات،
ف ـ ــي ح ـ ــن حـ ـمـ ـل ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـن ـخ ـب ــة
داخــل مركز البحوث امل ــواد الكيميائية
على ال ــرؤوس الـحــربـيــة ،وقــد تــم إطــاق

سقط مئات القتلى والمصابين جراء الهجمات الكيميائية (عمار سليمان/األناضول)

صــواريــخ أرض  -أرض مــن قبل «الـلــواء
 »155بإشراف مباشر من ماهر األسد.

الوالية القضائية األلمانية
وتحقق أملانيا فــي هــذه الهجمات بناء
القضائية الدولية للجرائم
على «الوالية
ّ
الدولية» ،التي سنتها برلني في ،2002
وت ـض ـط ـل ــع بـ ـج ــرائ ــم ال ـ ـحـ ــرب واإلبـ ـ ـ ــادة
ال ـج ـم ــاع ـي ــة .ون ـج ـح ــت أمل ــان ـي ــا بــالـفـعــل
ف ــي جـعــل ال ـقــانــون املـحـلــي ي ـتــوافــق مع
نظام رومــا األساسي ،وهي معاهدة تم
على أساسها إنشاء املحكمة الجنائية
ال ــدول ـي ــة .وذكـ ـ ــرت «دوي ـت ـش ــه ف ـي ـلــه» أن
أمل ــانـ ـي ــا وس ـ ـعـ ــت واليـ ـتـ ـه ــا ال ـق ـض ــائ ـيــة
ل ـت ـش ـم ــل أخـ ـط ــر ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـت ــي تـمــس

ُ
املجتمع الدولي ككل ،حتى لو لم ترتكب
داخــل أراضيها أو ضد مواطنيها .وقد
فـتـحــت أول قـضـيــة ،ف ــي إبــريــل/نـيـســان
امل ــاض ــي ،اتـهـمــت فـيـهــا شـخـصـيــات في
النظام السوري بالتعذيب املمنهج ،في
إش ــارة إل ــى محاكمة الـضــابــط الـســوري
أن ـ ــور رس ـ ــان امل ـن ـش ــق ع ــن أحـ ــد األفـ ــرع
األمـنـيــة ال ـســوريــة ،بــاإلضــافــة إل ــى صف
ضابط منشق آخر من الفرع ذاته.
وفـ ــي أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي،
ش ــرع ــت م ـن ـظ ـم ــات ح ـق ــوق ـي ــة س ــوري ــة،
هــي «م ـب ــادرة عــدالــة املـجـتـمــع املـفـتــوح»
و«األرشيف السوري» و«املركز السوري
لـ ــإعـ ــام وحـ ــريـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر» ،ب ـت ـقــديــم
شـ ـك ــوى ج ـنــائ ـيــة رس ـم ـي ــة أمـ ـ ــام مـكـتــب

هل تهاجم تركيا عين عيسى؟

تتزايد المؤشرات على اقتراب القوات التركية و«الجيش الوطني السوري» من شن عملية
عسكرية تستهدف بلدة عين عيسى ،الخاضعة إلى «قسد» ،فيما تتواصل عمليات اغتيال
المعارضين في دير الزور
عدنان أحمد

ت ـش ـهــد ب ـل ــدة ع ــن ع ـي ـس ــى ،ال ـخــاض ـعــة
لسيطرة «قــوات سورية الديمقراطية»
(ق ـس ــد) بــريــف ال ــرق ــة ال ـش ـمــالــي شــرقــي
ســوريــة ،تصعيدًا ميدانيًا بــن «قسد»
وفـصــائــل «الـجـيــش الــوطـنــي الـســوري»
امل ــدع ــوم ــة م ــن الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ،وســط
تكهنات بإمكانية شن تركيا و«الجيش
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة ج ــدي ــدة
فــي املـنـطـقــة ،خ ــال املــرحـلــة االنتقالية
لـتـسـلــم ال ـس ـل ـطــة ف ــي أم ـي ــرك ــا .ف ــي هــذا
الــوقــت ،يتصاعد الـتــوتــر فــي محافظة
دي ــر الـ ــزور شــرقــي س ــوري ــة ،بـعــد مقتل
شـخـصــن ،أحــدهـمــا ق ـيــادي ســابــق في
«الـجـيــش ال ـحــر» بــرصــاص مجهولني.
وذك ــرت شبكة «ف ــرات بــوســت» املحلية
أن الـنــاشـطــن فــي مـحــافـظــة دي ــر ال ــزور
أطلقوا دعوات لتشييع إبراهيم محمود
ال ـخ ـضــر امل ـل ـقــب «أب ـ ــو ب ـكــر ق ــادس ـي ــة»،
ـرزاق الحمد من
ورفيقه محمود عبد الـ ُ
مدينة البصيرة ،والـلــذان قتال على يد
مجهولني أمــس األول .وكــان ُعثر على
جثمان الخضر والحمد ،بعد خطفهما
م ـ ــن قـ ـب ــل م ـج ـه ــول ــن قـ ـب ــل عـ ـ ــدة أيـ ـ ــام.
وتعرض عدة قادة سابقني في الجيش
الـ ـح ــر ل ـع ـم ـل ـيــات اغـ ـتـ ـي ــال ف ــي م ـنــاطــق
سيطرة «قسد» منهم إسماعيل العبد
الله ،والقيادي البارز ياسر الدحلة الذي
تم اغتياله بالقرب من مدينة الشدادي.

استهدفت القوات التركية عين عيسى
(عمر حج قدور/فرانس برس)

وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن فصائل «الجيش الوطني»
والـقــوات التركية قصفت بالصواريخ،
أم ــس الـسـبــت ،منطقة عــن عـيـســى ،ما
أدى إل ــى س ـق ــوط ج ــرح ــى ،فـيـمــا شهد
مـحــور قــريــة الـتــوخــار والعريمة بريف
ً
حلب الـشــرقــي قصفًا مـتـبــادال بقذائف
امل ــدف ـع ـي ــة ،ب ــن ق ـ ــوات «م ـج ـل ــس مـنـبــج
العسكري» و«الجيش الوطني» .وكان
«الـ ـفـ ـيـ ـل ــق ال ـ ـثـ ــالـ ــث» املـ ـنـ ـض ــوي ضـمــن
«الـجـيــش الــوطـنــي» أع ـلــن ،أم ــس األول،
تـنـفـيــذ ق ــوات ــه عـمـلـيــة إغ ـ ــارة «نــوع ـيــة»
جنوبي إعزاز .وذكر أن الغارة أدت إلى

مقتل ثالثة عناصر وجــرح آخــريــن من
«قـســد» على مـحــور عــن دقـنــة جنوبي
إعزاز.
وصـ ّـعــدت أنـقــرة مــن تهديداتها أخيرًا
ب ــاس ـت ـئ ـن ــاف ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة،
لـتـطـهـيــر م ــا وص ـف ــه ال ــرئ ـي ــس الـتــركــي
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان ،فــي  3أكـتــوبــر/
ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،بـ ـ ـ ــ«أوك ـ ـ ــار
اإلرهـ ـ ـ ــاب» .وش ـن ــت تــرك ـيــا و«ال ـج ـيــش
الوطني» عدة عمليات إلبعاد العناصر
ال ـكــرديــة املـسـلـحــة ،وت ـحــدي ـدًا مقاتلي
حزب العمال الكردستاني ،عن حدودها
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق عـ ـف ــري ــن وحـ ـل ــب وال ــرق ــة
والحسكة .يأتي ذلك وسط توقع بعض
امل ــراق ـب ــن أن ت ـق ــوم تــرك ـيــا و«ال ـج ـيــش
ال ــوط ـن ــي» بـعـمـلـيــة ج ــدي ــدة أوسـ ــع في
شمال وشرق سورية قبل وصول إدارة
الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن
إل ــى الـبـيــت األب ـي ــض ،ال ــذي ك ــان رفــض
االنسحاب األميركي من سورية وندد
بالعملية العسكرية التركية املسماة
«نـ ـب ــع ال ـ ـسـ ــام» فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة .وق ــال ــت
مصادر عسكرية في «قسد» ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه ال وجـ ــود عـسـكــريــا لها
ف ـ ــي ن ــاحـ ـي ــة ع ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى .وأش ـ ـ ـ ــارت
امل ـصــادر إلــى أن ال ـقــوات املــوجــودة في
املنطقة تتبع إلى «مجلس عني عيسى
العسكري والـقــوى األمنية الداخلية»،
لكن مراقبني يعتبرون أن هذا املجلس
واجهة لـ«قسد».

امل ــدع ــي ال ـع ــام االتـ ـح ــادي األمل ــان ــي ضد
النظام ،بالنيابة عن ضحايا الهجمات
الـكـيـمـيــائـيــة ف ــي س ــوري ــة .وه ــذه تعتبر
أول ش ـكــوى جـنــائـيــة ض ــد ال ـن ـظــام على
خلفية استخدامه األسلحة الكيميائية.
وتتضمن كذلك تحقيقات مفصلة حول
ه ـج ــوم ــي الـ ـغ ــوط ــة ف ــي  21أغ ـس ـطــس/
آب  ،2013وخــان شيخون في  4إبريل/
نيسان  .2017وتحوي الشكوى إثباتات
ح ـ ـ ـ ــول ض ـ ـل ـ ــوع مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ك ـ ـب ـ ــار ف ــي
النظام بالهجومني.

نهايته بعد ارتـكــابــه للمجزرة املــروعــة.
وي ـق ـض ــي ال ـ ـقـ ــرار بــان ـض ـمــامــه مل ـعــاهــدة
ح ـظ ــر ان ـت ـش ــار األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة،
وسحب وتفكيك ترسانته الكيميائية.
وه ــذا مــا يـقــول النظام إنــه طبقه .إال أن
املخيف بالنسبة له هو فرض العقوبات
ع ـل ـي ــه بـ ـم ــوج ــب الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـسـ ــابـ ــع مــن
ميثاق األمــم املتحدة في حــال استخدم
السالح الكيميائي مجددًا ،وفقًا للقرار
األممي .ورغم صدور القرار ،خدع األسد
املـجـتـمــع ال ــدول ــي واحـتـفــظ ب ـجــزء كبير
من مخزونه الكيميائي ،بحسب تقارير
دولية .وقد تم توجيه االتهامات له بعد
هجمات الغوطة في  ،2013بشن عشرات
الهجمات الكيميائية ،في أريــاف حماة
وإدلـ ــب وح ـل ــب ،ك ــان أفـظـعـهــا مـجــزرتــي
خان شيخون في إبريل  ،2017ودوما في
الغوطة الشرقية من دمشق في  7إبريل
 ،2018وأودي ـ ـتـ ــا ب ـح ـيــاة أك ـث ــر م ــن 100
مدني ،باإلضافة إلى مئات املصابني.

بانتظار إشارة التحقيق
وق ـ ــال آدم إس ـم ــاع ـي ــل ،وهـ ــو ب ــاح ــث في
فريق «األرشيف السوري» ،أحد الشركاء
فــي تـقــديــم ال ـش ـكــوى« ،م ــن امل ـف ـتــرض أن
يطلب املدعي العام األملاني ،بعد تلقيه
الشكوى ،فتح تحقيق ،لكن إلــى اآلن لم
نلتقط مــن املــدعــي ال ـعــام إع ـطــاء إش ــارة
لـفـتــح تـحـقـيــق يـنـتـهــي بـطـلــب م ــذك ــرات
اعتقال» .وأضــاف ،في حديث لـ«العربي
ال ـجــديــد»« :ال يــوجــد خ ـيــار أو احـتـمــال
إلج ـ ـ ــراء م ـحــاك ـمــة م ـب ــاش ــرة ف ــي أملــان ـيــا
للمشتبه بهم بارتكاب الهجمات ،كونهم
غير موجودين هنا أو في دول االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي .وإل ـ ــى اآلن م ــا زل ـن ــا ننتظر
ب ــدء املــدعــي ال ـعــام بالتحقيق وإص ــدار
م ـ ــذك ـ ــرات االعـ ـتـ ـق ــال ب ـح ــق األشـ ـخ ــاص
ال ــذي ــن ح ــددن ــاه ــم ف ــي امل ـع ـلــومــات الـتــي
قــدمـنــاهــا ،أو الــذيــن سـيـحــددهــم مجرى
الـتـحـقـيــق وال ـق ـض ــاء األملـ ــانـ ــي» .وأش ــار
إلــى أن الـشــركــاء يـحــاولــون تقديم نفس
الشكوى في دول أخــرى تعمل بموجب
الوالية القضائية العاملية ،مثل السويد
وفرنسا ،ودول أخــرى تسمح قوانينها
بتقديم مثل هــذه الـشـكــوى ،ونعمل مع
ح ـقــوق ـيــن أوروب ـ ـيـ ــن ل ـت ـقــديــم ش ـكــاوى
جنائية ضد مرتكبي جرائم حرب ،سواء
بالسالح الكيميائي أو غيره.
ي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه بـ ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـه ـج ــوم
الكيميائي على الـغــوطــة الشرقية ،فإن
فريق التحقيق الخاص باألمم املتحدة
لــم يستطع إثـبــات وقــوف النظام خلفه،
ب ـس ـب ــب ال ـت ـع ـط ـي ــل ال ـ ـ ــذي ط ـ ـ ــاول عـمـلــه
م ــن ق ـبــل ن ـظ ــام األسـ ـ ــد ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ك ــل ال ــدالئ ــل وامل ـع ـط ـي ــات حـ ــول تــورطــه
بتنفيذها .إال أن القرار  2118الصادر عن
مجلس األمن الدولي في العام  ،2013كان
بمثابة إنقاذ للنظام الــذي توقع العالم

لجنة التحقيق األممية
وف ــي طــريــق مـحــاسـبــة ال ـن ـظــام واألس ــد
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
استهدف املدنيني بها ،استطاع املجتمع
الـ ــدولـ ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ال ـ ـقـ ــرار األم ـم ــي
 ،2235الـصــادر فــي أغـسـطــس/آب ،2018
القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة
بــن منظمة حظر األسلحة الكيميائية
واألم ــم املـتـحــدة ،للتحقيق باملسؤولية
خلف الهجمات الكيمائية فــي سورية.
وح ـ ـ ـ ــددت ال ـل ـج ـن ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـن ـظ ــام
بالوقوف وراء ثالثة هجمات باستخدام
غاز الكلور ،في قرى سرمني وقيمناس
وتلمنس في محافظة إدلب ،من دون أن
تـتـطــرق ملـجــزرة الـغــوطــة الـتــي استخدم
فيها غاز السارين .وتم التمديد للجنة
م ــرت ــن وسـ ــط ع ــراق ـي ــل ك ـث ـيــرة م ــن قبل
موسكو ،قبل أن ينتهي عملها بعد أن
وجـهــت االت ـهــام للنظام بــالــوقــوف وراء
هجوم خان شيخون الكيميائي ،والذي
قــابـلــه رف ــض روس ـي ــا ل ـهــذه االت ـهــامــات،
والتي استخدمت حق النقض (الفيتو)
إلفشال عمل اللجنة.
وش ـهــد شـهــر يــون ـيــو/حــزيــران مــن الـعــام
 ،2019ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق خ ـ ــاص بـمـنـظـمــة
حظر األسلحة الكيميائية التابعة لألمم
املتحدة ،الذي عد أول فريق تحقيق لديه
سلطة تحديد الجهة املـنـفــذة للهجمات
الـكـيـمـيــائـيــة فــي س ــوري ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
سلطات تتيح له توجيه اتهامات ملنفذي
الهجمات .وفي أول تقرير له مطلع إبريل
املــاضــي ،حــدد الـفــريــق مسؤولية النظام
بــالــوقــوف وراء ثــاث هجمات كيميائية
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام غ ـ ـ ــازي الـ ـس ــاري ــن وال ـك ـل ــور
السامني في بلدة اللطامنة بريف حماة،
بـ ـي ــد أن ت ـح ـق ـي ـق ــات ــه ال تـ ـ ـ ــزال م ـس ـت ـمــرة
للتحقيق بهجمات أخرى.

كوستاس :لدينا دليل
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في صنع القرار

